
Att uttrycka sin identitet genom klädval
En kvalitativ studie om kvinnors klädkonsumtion i relation till 

identitetsskapande

Elin Ingström

Sociologi, kandidat 

2019

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle



Elin Ingström, kandidatuppsats S0055A 

 

 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka hur kvinnor i åldersspannet 18 - 25 år upplever sin 

klädkonsumtion i relation till sin identitet samt hur deras kläders kommunikativa förmåga är 

en del i deras identitetsskapandet. För att besvara syftet formulerades tre forskningsfrågor; 

”Hur använder och betraktar unga kvinnor kläder som en del av deras identitetsskapande?”, 

”Hur upplever unga kvinnor att de identifierar sig själva med sina kläder?” och ”Hur upplever 

unga kvinnor att de behöver konsumera kläder för att framställa sig själva?”. Studien grundades 

på en kvalitativ metod med sju stycken semi-strukturerade intervjuer. Det teoretiska ramverket 

som låg till grund för uppsatsen var i huvudsak identitetsformationsteori av Côté och Levine 

(2016), det dramaturgiska perspektivet av Goffman (2014), konsumtionsteori av Östberg och 

Kaijser (2010) samt tidigare forskning i form av vetenskapliga artiklar. 

Resultatet visade på att de deltagande intervjupersonerna experimenterat med olika klädstilar i 

yngre åldrar för att arbeta fram relativt stabila klädstilar som de förknippar med dem själva. De 

framarbetade klädstilarna förändras dock fortfarande till viss mån, framförallt baserat på 

trender. Intervjupersonerna identifierade sig med sin kläder genom att de klär sig inom ramen 

för deras klädstilar. Vidare visade resultatet på att själva konsumtionen av kläder var en 

betydande del i intervjupersonernas framställning av självet. Eftersom både kläder i sig och 

konsumtionen av kläder ansågs vara betydande komponenter i intervjupersonernas identiteter 

ansågs de ha en samverkande effekt på varandra. Avslutningsvis konkluderades att kläder 

tenderar att ha en kommunikativ förmåga som kan berätta en hel del om vilka 

intervjupersonerna är samt hur de bedömer andra. 
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate how women in the age range 18 - 25 years 

experience their clothing consumption in relation to their identity and how their clothing's 

communicative ability is part of their identity creation. To answer the purpose, three research 

questions were formulated; “How do young women use and view clothes as part of their 

identity creation?”, “How do young women experience identifying themselves with their 

clothes?” and “How do young women experience that they need to consume clothes to produce 

themselves?”. The study was based on a qualitative method with seven semi-structured 

interviews. The theoretical framework that formed the basis of the thesis was mainly identity 

theory by Côté and Levine (2016), the dramaturgical perspective of Goffman (2014), 

consumption theory by Östberg and Kaijser (2010) and previous research in the form of 

scientific articles. The results showed that the participating interviewees experimented with 

different clothing styles at younger ages to establish relatively stable clothing styles that they 

associate with themselves. However, the elaborate clothing styles are still changing to some 

extent, primarily based on trends. The interviewees identified themselves with their clothes by 

dressing in the context of their clothing styles. Furthermore, the result showed that the actual 

consumption of clothing was a significant part of the interviewees' presentation of the self. 

Since both clothing itself and the consumption of clothing were considered significant 

components in the interviewees' identities, they were considered to have an interacting effect 

on each other. Finally, it was concluded that clothing tends to have a communicative ability 

that can tell a lot about who the interviewees are and how they assess others. 

 

Keywords: Consumption, clothing consumption, identity, identity creation, young women.  
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1. Indelning 

Konsumtion är något vi ägnar oss åt dagligen, den är viktig och nödvändig för vår överlevnad 

samt för att den driver ekonomin framåt. Konsumtion är ett fenomen som påverkar jordens och 

samhällets framtid. Den exakta definitionen av konsumtion är omdiskuterad men i sin enklaste 

form innebär det inköp och förbrukning av varor och tjänster. I mitten av 1800-talet tog det 

som brukar kallas för konsumtionsrevolutionen fart, detta ledde bland annat till att människor 

gick från att producera sina egna kläder till att köpa kläder. Konsumtionen har sedan dess ökat 

kraftigt, svenskar konsumerar idag ungefär 40 gånger mer än vad svenskar gjorde på 1800-talet 

(Håkansson, 2017). Vi kan var beredda att betala extra för att få äga det allra senaste eftersom 

ägandet av sådana produkter säger något om oss själva och förmedlar status. Produkter med ett 

tydligt användarvärde kasseras och byts ut innan dess användarvärde har upphört, ett exempel 

på detta är hela och fina kläder som byts ut mot det senaste modet (Giddens & Sutton, 2014). 

I takt med att samhället blivit mer individualiserat har individers frihet blivit mer omfattande 

och traditionella normer som tidigare styrt oss har försvagats och till viss del ersatts av det fria 

valet. Vi lever nu på ett mer öppet och reflexivt sätt än tidigare där även de små valen vi gör i 

vår vardag, såsom vilka kläder vi väljer att bära, är en del av processen av skapandet och 

omskapandet av vår självidentitet. Det kräver idag mer av individer för att anpassa sig i 

samhället än det gjort tidigare, detta har gjort våra identiteter mer föränderliga, fragmenterade, 

diffusa och geografiskt bundna. På grund av detta är det inte ovanligt att vi känner oss rotlösa, 

utanför och otillräckliga. Vi strävar ständigt efter att skapa en idealiserad image av oss själva 

som andra men även vi själva kan beundra (Stier, 2012). Ingenting känns givet längre och 

genom konsumtion av bland annat kläder kan vi visa vilka vi är och vem vi har råd att vara 

(Östberg & Graffman, 2018). Att omformulera och experimentera med våra egna stilar är något 

som vi ägnar oss åt under hela våra liv men jakten på den egna identiteten är mer intensiv och 

mer ångestladdad hos individer i yngre åldrar (Östberg & Graffman, 2018). Redan från tidig 

ålder konstrueras könet socialt genom utseende, och för kvinnan är skönhet en del av två 

termer; dels hur andra reagerar på henne och dels hur hon upplever sig själv. Det finns normer 

om hur en kvinna både bör klä sig men även bör se ut i allmänhet. Det sociala kravet på kvinnor 

som genom olika budskap läggs fram är att de kan uppnå “de önskvärda normerna” eller 

“standarder” om de bara anstränger sig lite. En undersökning av Holmberg, Peterson, Brodin 

och Gianneschi (2009) visade att 76% av kvinnor i åldersspannet 15 – 29 år köper kläder någon 

gång i månaden eller oftare, för män i samma åldersspann var motsvarande andel 42%. 
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Klädseln är en form av social kategorisering och social kontroll. Genom kläder kan vi definiera 

människors roll, status och kön, detta leder i sin tur till en anordning för såväl uteslutning och 

tillhörighet. (Tseëlon, 1998).  

Enligt Bauman (2008), som är kritisk till konsumtionssamhället och dess effekter, blir individer 

som lever i ett konsumtionssamhälle själva till varor. Han menar att för att vara en fullgod 

medlem i konsumtionssamhället måste individen marknadsföra och sälja sig själv för att skapa 

och bibehålla sin attraktionskraft, om individen misslyckas med att stimulera sin 

attraktionskraft kan det resultera i skam och uteslutning. Utmaningarna som ställs på 

individerna mynnar ut i individuella val, bland annat vad gäller att skapa en egen stil och 

identitet genom klädkonsumtion. Att hitta, bibehålla och utveckla sin egen stil är något vi i 

dagens samhälle uppnår via konsumtion. Detta kan upplevas som problematiskt och 

ångestladdat för många individer eftersom att ingen tydlig väg finns utstakad för oss i det 

moderna individualiserade konsumtionssamhället, vilket gör området dels intressant såväl som 

viktigt att studera. För att kunna härleda fenomenet till enskilda individer valdes i denna studie 

att studera fenomenet ur ett socialpsykologiskt perspektiv med fokus på sociala interaktioner, 

det vill säga ur ett mikroperspektiv. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur unga kvinnor upplever sin klädkonsumtion i relation 

till sin identitet samt hur deras kläders kommunikativa förmåga är en del i deras 

identitetsskapande. 

- Hur använder och betraktar unga kvinnor kläder som en del av deras 

identitetsskapande? 

- Hur upplever unga kvinnor att de identifierar sig själva med sina kläder? 

- Hur upplever unga kvinnor att de behöver konsumera kläder för att framställa sig 

själva? 

1.2 Avgränsningar 

Côté och Levine (2016) använder sig av begreppet unga vuxna som den huvudsakliga period i 

livet där den vuxna identiteten etableras men definierar inte något exakt åldersspann för 

begreppet unga vuxna. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (u.å.) nämner att 
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unga och unga vuxna hör till åldersspannet 13 - 25 år och då myndighetsåldern i Sverige är 18 

år avgränsas begreppet unga vuxna till att innefatta individer i åldersspannet 18 - 25 år i denna 

studie. Studien behandlar endast unga kvinnor. Syftet har inte varit att jämföra kvinnors och 

mäns identitetsprocesser i relation till konsumtion och att ha med både män och kvinnor i 

studien ansågs kunna bli ytterligare en variabel att ta hänsyn till. Valet att endast studera 

kvinnor gjordes eftersom kvinnor i större utsträckning än män konsumerar kläder och skor, 

medan män konsumerar elektronik och fordon i större utsträckning än kvinnor (Länsstyrelsen, 

2014). Vidare säger de utbredda sociala normerna att det är viktigare för kvinnor att se bra ut 

än för män (Gidden & Sutton, 2014), därav ansågs det särskilt intressant att undersöka kvinnor 

och deras klädkonsumtion.  

1.3 Disposition 

Uppsatsen inleds med en presentation i form av inledning och problemformulering till det 

studerade ämnet. Följt av detta introduceras syfte, frågeställningar och disposition. I andra 

kapitlet redogörs för det teoretiska ramverk som användes i uppsatsen, i huvudsak, 

identitetsteori, intrycksstyrning och konsumtion i relation till identitet samt även för tidigare 

forskning i form av sex stycken vetenskapliga artiklar som berör uppsatsens område. I kapitel 

tre presenteras metoden för uppsatsen där motiveringar till metodvalen och dess process 

förklaras, även metoden för litteraturöversikten som genomfördes i syfte att skapa en 

uppfattning om vilken tidigare forskning som genomförs inom området presenteras här. Vidare 

framgår i detta kapitel hur det empiriska materialet har insamlats, analyserats och vilka etiska 

principer som tagits hänsyn till och vägts in under studiens gång. I det fjärde kapitlet som är 

resultatkapitlet presenteras det empiriska datamaterialet samt en analys av materialet med 

utgångspunkt i det teoretiska ramverket. I det femte och sista kapitlet presenteras och diskuteras 

studiens resultat samt förslag på framtida forskning.  
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2. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverket som ligger till grund för uppsatsen och som 

använts vid analys av den insamlade empirin. Först ges en presentation av teorier gällande 

identitet, intrycksstyrning samt konsumtion i relation till identitet, sedan ges en presentation 

av tidigare forskning gällande klädkonsumtion i relation till identitetsskapande. Den tidigare 

forskning som presenteras i detta avsnitt ansågs ha en koppling till denna studie då den 

behandlar klädkonsumtion och klädval i relation till identitetsskapande.  

2.1 Identitet 

Identitet är något som inte kan förstås till fullo genom att endast studera begreppet från en 

synvinkel. En människas identitet är multidimensionell vilket innebär att man bör anamma 

olika perspektiv för att undersöka dessa olika dimensioner. Tidigare anammade människor till 

stor del sociala roller som etablerats av föräldrar, far- och morföräldrar som i sin tur byggde på 

erfarenheter från tidigare generationer. Dessa roller stakade ut livsbanan för individer vad 

gäller bland annat yrke, klass och gemenskap, oavsett om de gillade det eller inte. I någon mån 

svarade detta också mot ett trögrörligt samhälle, där en tillskriven roll var något som individen 

bar genom hela livet. Människors identiteter bestäms inte längre strikt utifrån tillskrivna roller 

eller kulturella normer, därmed har identitetsskapandet blivit mer av ett individuellt ansvar och 

en del av individualiseringsprocessen (Côté & Levine, 2016). Det finns många olika 

definitioner och beskrivningar av identitetsbegreppet, i denna studie presenteras Côtés och 

Levines (2016) synsätt där tre huvudsakliga typer av identiteter definieras; social-, ego- och 

personlig identitet som var och en beskrivs nedan. 

2.1.1 Social identitet 

Den sociala identiteten innefattar en persons sociala ställning i termer av nyckelegenskaper 

såsom etnicitet och kön. Social identitet har både subjektiva och objektiva aspekter. De 

subjektiva aspekterna syftar till hur en person upplever sin egna ställning i samhället och de 

objektiva aspekterna syftar till hur andra definierar och behandlar personen i fråga utifrån 

nyckelegenskaper. Den sociala identiteten har primära och sekundära delar. Primära delar av 

den sociala identiteten innefattar till exempel kön, etnicitet och social klass medan de sekundära 

delarna utgörs av något som kan liknas vid roller såsom student, förälder, vuxen och roller som 

associeras med olika yrken (Côté & Levine, 2016). 
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2.1.2 Egoidentitet 

Egoidentitet är en individs upplevelse av sig själv som en agent med ett förflutet och med en 

framtid. Denna psykologiska kapacitet är nödvändig för att uppnå kontinuitet i de sociala och 

personliga identiteternas funktion för att upprätthålla och fullfölja mål som sätts upp (Côté & 

Levine, 2016). 

2.1.3 Personlig identitet 

Personlig identitet är en persons subjektiva upplevelse av sig själv i dagliga interaktioner med 

andra människor och hur andra objektivt definierar personen inom dessa interaktioner. 

Personlig identitet innefattar alltså hur personer presenterar sig själva för andra samt hur andra 

uppfattar dem utifrån dessa presentationer. Personliga identiteter är dels ut-orienterade, dels in-

orienterade och även bild-orienterade. Den ut-orienterade delen baseras på en icke reflexiv 

acceptans av andras förväntningar och bedömningar. Den in-orienterade delen framträder från 

skapandet av personliga stilar och den bild-orienterade delen är ett mer reflexivt skapande av 

bilder som projiceras på olika sätt, såsom genom kläder, ägodelar och fritidsaktiviteter för att 

imponera på och få en grupps eller gemenskaps godkännande (Côté & Levine, 2016).  

2.1.4 Identitetsskapande 

I senmoderna samhällen utgörs social identitet ofta av flera sociala roller som kontinuerligt 

behöver hanteras i varierande omfattning. Detta på grund av att vi i senmoderna samhällen ofta 

har interaktioner med främlingar som har lite eller ingen vetskap om ens förflutna. På grund av 

detta blir det nödvändigt för människor att hantera andras uppfattningar i förhållande till de 

identiteter som de själva värdesätter. Det blir nödvändigt att försöka se till att främlingar har 

“korrekt” information för att validera en identitet som de anser vara upplysande och positiv. 

Hur individer presenterar sig själva och skapar sin personliga identitet baseras till allt högre 

grad på strategiska bildprojektioner som handlar om att passa in eller skapa övertag som 

målsättning. Många av de dagliga interaktionerna sker mellan personer som inte vet något om 

varandra och ofta kommer dessa personer kanske aldrig mer att se varandra igen. I de fall 

individer inte har någon vetskap om varandras biografier kan de skapa bilder av sig själva som 

kan vara helt eller delvis fabricerade. När dessa bilder projiceras på ett framgångsrikt sätt kan 

det ge behörighet till en grupp individen initialt inte hör till eller ge bekräftelse inom en redan 

befintlig grupp. I senmoderniteten kan personliga identiteter vara mer osäkra än tidigare 
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eftersom vad som anses var ett acceptabelt beteende kontinuerligt förändras samtidigt som det 

finns många fler sammanhang som har skilda handlingsreportuarer att tillgå. På grund av detta 

tenderar människor att experimentera med olika sätt att presentera sig själva och förändra sina 

utseenden för att bemöta förändringar i trender och moden, allt fler försöker skapa ett 

"varumärke" för att representera sig själv. Vi rör oss allt mer mot iögonfallande konsumtion av 

varor som symboliserar status och konsumtionen av sådana varor har blivit allt viktigare för 

utformandet av den personliga identiteten. För många har utformandet av den personliga 

identiteten genom konsumtion blivit viktigare än utformandet av den sociala identiteten.  Vad 

som är viktigt i varje situation är hur omständigheterna hanteras och detta görs enklast genom 

rollspel och genom intrycksstyrning som ofta producerar fabricerade framträdanden och 

statusuppvisningar som också påverkar talet och konversationen, med andra ord uppvisar vi en 

tillgjord fasad för att framställa oss på det sätt vi önskar. Följaktligen är det i många situationer 

bilderna som projiceras som har den avgörande betydelsen för hur andra uppfattar oss, snarare 

än innehållet i vad som ligger bakom bilderna (Côté & Levine, 2016). Intrycksstyrning i 

enlighet med Goffman (2014) beskrivs vidare i följande avsnitt. 

2.2 Konsten att styra intryck 

Goffman (2014) studerade symbolisk interaktion och hans mest kända verk inom 

socialpsykologin är det dramaturgiska perspektivet. Goffman menar med sin teatermetafor att 

alla människor i denna värld spelar en teater där vi som skådespelare vill göra intryck på vår 

publik. Genom detta iscensättande försöker vi styra och kontrollera informationen som ligger 

till grund för hur andra ska se på oss.  

2.2.1 Framträdanden 

När en individ spelar en roll förutsätter denne att observatörerna tar intrycken som skapas på 

allvar och att saker och ting är vad de förefaller vara. En populär uppfattning är att individen 

gör sitt framträdande till förmån för andra människor. Masken som vi bär representerar den 

uppfattning vi har bildat om oss själva och den roll som vi strävar efter att leva upp till, masken 

blir jaget vi önskar skulle vara det sanna jaget och jaget vi vill leva upp till. Uppfattningen om 

rollen vi spelar blir till slut en integrerad del av vår personlighet. När vi i ett framträdande visar 

upp oss själva i en kontinuerlig närvaro inför en grupp människor upprätthåller vi en personlig 

fasad som innefattar expressiv utrustning som avsiktligt eller omedvetet används under 

framträdandet. Expressiv utrustning inom ramen för den personliga fasaden är detaljer som vi 
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identifierar oss själva med och som konstant förväntas finnas med den agerande, såsom kläder, 

kön, utseende och ålder. Vissa delar av en individs expressiva utrustning förändras inte alls 

eller väldigt sällan under individens livstid medan andra delar, till exempel kläder, tenderar att 

variera.  När individen befinner sig med andra människor används alltså symboler för att 

dramatiskt belysa och framhäva fakta som utan dessa skulle vara dolda eller otydliga. Detta 

görs för att individen under interaktionen ska kunna uttrycka det som önskas förmedlas. 

Framträdanden socialiseras, formas och omformas för att passa in i de förväntningar som finns 

i samhället. Intrycken vi förmedlar är därmed ofta idealiserade på många sätt, vi strävar efter 

att framstå som lite bättre än vad vi kanske egentligen är. Vi söker att klättra uppför 

samhällsstegen genom att uppvisa den rätta sortens framträdande med hjälp av vår 

teckenutrustning (Goffman, 2014).  

2.2.2 Regioner och regionbeteenden 

Goffman (2014) talar om regioner och regionbeteenden som ytterligare komponenter i det 

dramaturgiska perspektivet. En region kan definieras som vilket ställe som helst som har någon 

form av avgränsande barriär. Vi lever till en relativt stor omfattning i ett inomhussamhälle där 

framträdanden vanligtvis framförs i en mycket begränsad region. Två huvudsakliga regioner 

definieras som den främre regionen respektive den bakre regionen. Det är i den främre regionen 

som framträdanden äger rum och det är där vi försöker upprätthålla och förkroppsliga normer. 

Bakre regioner utgörs av avgränsande barriärer där fakta som undertryckts i den främre 

regionen visar sig. En bakre region fyller många funktioner, här kan individen ta av sig sin 

mask, vila upp sig efter sitt framträdande och kan förbereda sig inför sitt nästa framträdande. I 

den bakre regionen utformar individen sig själv för att sedan göra ett markant rollbyte när 

inträde i den främre regionen sker. Vidare kan en viss region vara både en främre region och 

en bakre region beroende av omständigheterna i regionen. En advokat kan på sitt kontor ta av 

sig kavajen och lätta på slipsen när denne är ensam där för att sedan ta på sig masken igen när 

det är dags att mottaga nästa klient (Goffman, 2014). 

2.3 Konsumtion och identitet 

De konsumtionsaktiviteter vi ägnar oss åt och de produkter vi omger oss med berättar en 

historia för andra om vilka vi är. Vidare kategoriserar vi andra människor baserat på 

konsumtionsaktiviteter och produkter vilket är anledningen till att varje enskild individ antar 

att andra också kategoriserar denne med detta som grund (Cooley, 1983). Vi kan från 
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människor i vår bekantskapskrets avläsa subtila signaler som de skickar ut där de speglar sin 

acceptans eller tveksamhet inför ens experimenterande med konsumtion och klädstilar. På detta 

sätt vävs den enskilde individens egna vilja ihop med lokala referensramar som finns i den 

sociala kontexten. Konsumtionen har fått en allt mer central roll i människors liv vilket även 

har lett till att konsumtionsobjekt, konsumtionshandlingar och varumärken i större omfattning 

blivit symboliska resurser som används i identitetsskapandet. Konsumtionsbeteenden och varor 

kan användas till identifikation samtidigt som de även kan användas för att medvetet särskilja 

sig från en grupp, det vill säga upprätthålla en distinktion. Vi kan identifiera oss med en grupp 

likasinnade konsumenter genom att konsumera på ett visst sätt samtidigt som vi kan skapa 

åtskillnad eller distinktion mot andra grupper som konsumerar på andra sätt. Den 

identitetsbaserade konsumtionen är med andra ord uppdelad i och med att vi konsumerar för 

att vara mer lika vissa och mindre lik andra. Det är alltid i relation till andra vi definierar vilka 

vi är. I dagens samhälle finns stora möjligheter att vara den vi vill vara och med konsumtion 

kan vi uttrycka detta. Vi placerar människor i fack baserat på de visuella koderna som de sänder 

ut genom deras klädval. Vidare experimenterar vi med olika identitetsmöjligheter genom att 

prova olika klädstilar för att känna efter om det kan vara något som vi känner passar. Någon i 

vår sociala närhet kan då antingen bekräfta att stilen är något vi passar i eller avstyra den nya 

stilen genom att inte rekommendera den (Östberg & Kaijser, 2010). I enlighet med att 

klädkonsumtion och utvecklandet av klädstilar kan vara ett medel i våra identitetsprocesser 

fungerar även själva bärandet av kläder som ett uttrycksmedel, de berättar hela tiden till stor 

del vilka vi är oavsett om vi vill det eller ej. Kläderna kan berätta var vi befinner oss på 

samhällsstegen eller var på samhällsstegen vi skulle vilja befinna oss. De kan även berätta om 

våra attityder, värderingar, framgång och nederlag. Varje klädesplagg kan som åtskilda enheter 

vara meningsbärande samtidigt som kombinationen av olika klädesplagg eller sättet att bära 

dem på också kan förmedla budskap. Kläder fungerar med andra ord som ett icke verbalt 

kommunikationsmedel (Jacobsson, 1994). 

2.4 Tidigare forskning 

Det har tidigare forskats på identitet, kläder och konsumtion däremot har tidigare forskning 

tenderat att fokusera antingen på relationen mellan identitet och kläder eller identitet och 

konsumtion, alltså inte alla tre begrepp i relation till varandra. Vidare har de studier som 

presenteras här inte avgränsats till att studera enbart kvinnor, vilket var något som inte kunde 

hittas för studieområdet. En gemensam nämnare för flertalet av studierna inom området var att 
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de refererat till Belk (1988) som teoretiserade kring kopplingen mellan våra ägodelar och det 

han kallar för det utökade jaget. Han menar att vi oundvikligen anser att våra ägodelar är en 

del av oss själva, vi är det vi äger. Våra ägodelar lär oss, definierar och påminner oss om vilka 

vi är, vi börjar redan i ett relativt tidigt skede i livet att identifiera oss med våra ägodelar. 

Betydelsen av materiella ägodelar tenderar att avta med åldern men är en viktig del genom hela 

våra liv. Vi uttrycker oss via ägodelar och vi använder oss av materiella ägodelar för att söka 

lycka, som minnen av upplevelser, bedrifter och andra människor i våra liv. Genom våra 

ägodelar berättar vi vilka vi är, var vi kommer från och var vi är på väg. Det utvidgade jaget 

fungerar inte bara på individnivå, utan också på kollektiv nivå som involverar familje-, grupp-

, subkulturella- och nationella identiteter. Genom detta menar Belk (1988) att ägodelar kopplat 

till det utökade jaget är en viktig del i att förstå konsumtionsbeteenden och andra mänskliga 

beteenden. 

Badaoui, Lebrun, Su och Bouchet (2016) undersökte hur den personliga och den sociala 

identiteten influerar konsumtionen av märkeskläder hos ungdomar. Resultatet av 

undersökningen tyder på att den personliga och den sociala identiteten har ett starkt inflytande 

på konsumtionen av märkeskläder bland ungdomar. Vidare påvisade resultatet att tjejer 

fokuserar mer på produktegenskaper såsom produktkvalité än vad killar gör. De menar att deras 

resultat stödjer tidigare forskning som visat på att personlig identitet tenderar att 

sammankopplas med produkt och att social identitet tenderas att sammankopplas med märke. 

Detta relaterar till studien av Maguire och Stanway (2008) som undersökte skapandet av självet 

i relation till konsumtion av kläder. Resultatet av studien visar på att skapandet av självet är 

något som vi ägnar oss åt dagligen och det går mest ut på att försöka se bra ut, passa in och 

samtidigt sticka ut. Respondenterna beskriver att när de väljer kläder utspelar sig en kamp 

mellan individualiteten och grupptillhörigheten. Det kan handla om en avvägning av att köpa 

och bära plagg som speglar den man vill vara och upplever sig själv att vara och att passa in i 

gruppen för att inte riskera uteslutning eller andra negativa effekter. Kampen mellan 

individualiteten och grupptillhörigheten belystes även av Chan, Berger och Boven (2013) som 

undersökte hur individer förenar de motstridiga motiven att identifiera sig med gruppen och att 

samtidigt ha en individuell unikhet. Det sammantagna resultatet tyder på att människors val av 

kläder tillåter att samtidigt upprätthålla grupptillhörighet och ge uttryck för individuell unikhet. 

Detta kan ske till exempel genom att välja märken som identifieras med den egna gruppen men 

att välja modeller eller färger som ingen annan i gruppen har. Personer som har ett högre behov 

av att vara unika väljer i högre omfattning mindre populära produkter av det märke som 
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gruppen identifierar sig med jämfört med de som har lågt behov av att vara unika. Vidare 

undersökte Piacentini och Mailer (2004) symbolisk konsumtion i relation till tonåringar och 

deras val av kläder. Resultatet av studien tyder på att symbolisk konsumtion är relevant bland 

tonåringar som läser signaler representerade i valet av kläder. Kläder är bundna till självbilden 

och används för att uttrycka oss själva samt för att bedöma personer och situationer vi möter. 

Vidare tyder resultatet på att kläder fungerar som ett verktyg för att uppfylla roller vilket kan 

göra oss mer självsäkra och handlingskraftiga. Avslutningsvis undersökte Valaei och 

Nikhashemi (2017) vilka faktorer som influerar Generation Y-konsumenters attityder och 

köpbeteenden riktat mot modekläder. Y- konsumenter innefattar konsumenter födda på 1980- 

och 90-talen (Nationalencyklopedin, u.å.). Resultatet tyder på att varumärke och självidentitet 

är faktorerna som formar Generation Y-konsumenters attityder gentemot modekläder. 

Varumärke, stil, pris och social identitet är de faktorer som influerar Generation Y-

konsumenters köpbeteende av modekläder.   
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras val av metod och dess genomförande. Här redogörs för de etiska 

principerna och hur dessa har förhållits till i studien. Ställningstaganden motiveras och olika 

resonemang förs kring uppsatsen tillförlitlighet och äkthet. Beskrivningar ges för de kvalitativa 

semistrukturerade intervjuerna, konstruktionen av intervjuguide och svårigheter som stöttes 

på. Vidare följer en kort presentation om hur intervjupersonerna presenteras i uppsatsen, hur 

intervjuerna genomfördes samt vilken analysmetod som förhålls till i uppsatsen.  

3.1 Metodval 

Enligt Bryman (2011) kan en kvalitativ strategi anses vara lämplig när undersökningen syftar 

till att förstå vilken världsbild eller livssyn medlemmar i en bestämd social grupp har. Med en 

kvalitativ metod kan författaren fånga upp individers uppfattningar och tolkningar av den 

verklighet de lever i. Då syftet med uppsatsen var att undersöka hur unga kvinnor upplever och 

tolkar sin klädkonsumtion i relation till sin identitet samt hur deras kläders kommunikativa 

förmåga är en del i deras identitetsskapande valdes en kvalitativ metod i denna studie. 

Uppsatsen utgick från befintlig teori som applicerades på det aktuella undersökningsområdet 

och användes som verktyg för att tolka resultaten som erhölls ur empirin. Ansatsen i denna 

uppsats var av deduktiv karaktär eftersom det teoretiska ramverket utarbetades innan 

insamlingen av empirin. För att få en djupare bild av intervjupersonernas upplevelser och 

tankar än vad som kan uppnås med enkätundersökningar (Bryman, 2011) valdes intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Målet med studien var att utöka förståelsen av forskningsområdet utifrån 

intervjupersonernas subjektiva tankar och upplevelser, därför användes en hermeneutisk 

tolkningsmetod i denna uppsats eftersom det är en humanistisk tolkningsmetod som lämpar sig 

för att förstå och inte bara begripa intellektuellt (Thuren, 2007). 

3.2 Litteraturöversikt 

Inför uppsatsen genomfördes en litteraturöversikt. Litteraturöversikten bidrog dels med en 

plattform utifrån vilken kunskap som redan fanns inom området, dels till insikt i vilka 

kunskapsluckor som fanns inom området men även vilket bidrag den egna forskningen kunde 

tänkas ge (Bryman, 2011). För att finna litteratur till litteraturöversikten gjordes sökningar i 

Luleå tekniska universitetsbiblioteks sökfunktion. Artiklar söktes oberoende av om de hade en 

kvantitativ eller kvalitativ metod för att inte gå miste om viktig forskning. Utöver 
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avgränsningarna som upprättades av syftet och frågeställningen valdes artiklar ut med hjälp av 

inklusions- och exklusionskriterier. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara skrivna 

på engelska för att få så bra träffar som möjligt då de flesta vetenskapliga artiklarna skrivs på 

engelska (Friberg, 2017). Vidare skulle artiklarna vara peer reviewed akademiska tidskrifter 

och vara publicerade mellan 1995 – 2019 för att innefatta relativt ny forskning. Ett undantag 

från detta var dock att en artikel som skrevs av Belk (1988) valdes i och med att just denna 

studie hade refererats till i flertalet av de andra intressanta studierna. Med andra ord låg den i 

stor omfattning till grund för den senare forskningen och ansågs därför vara relevant. 

Exklusionskriterierna innefattade artiklar där konsumtion eller ägodelar inte kopplades direkt 

eller indirekt till identitet (social eller personlig identitet). 

De sökord som initialt användes var consumption och identity. Detta ledde till ett så pass stort 

antal resultat att det blev ohållbart att gå igenom alla, bland annat hittades många artiklar 

relaterade till alkoholkonsumtion. Jag valde därför att begränsa sökningen med att lägga till 

kriteriet NOT alcohol. Antalet träffar var fortfarande stort men detta halverade antalet träffar. 

Insikten att konsumtion innefattar en hel del olika föremål uppenbarades, därav avgränsades 

studieområdet till enbart kläder i denna uppsats. Nya sökord som clothes, identity-based, 

possessions, property, self-identity och conspicuous consumption lades till i sökningen i olika 

kombinationer eftersom dessa förekom i artiklar relevanta för det aktuella ämnet. Denna typ 

av sekundärsökning är mycket effektiv och bör användas i all informationssökning (Friberg, 

2017). För att välja ut artiklar som skulle involveras i analysen betraktades i första hand 

artiklarnas titlar. I de fall en artikel hade en titel som lät relevant för det aktuella ämnet lästes 

sammanfattningen för att få en klarare bild av vad artikeln handlar om och vilka resultat som 

presenteras i artikeln. När intresse för artikeln kvarstod efter att ha läst sammanfattningen 

sparades artikeln undan för att sedan djupläsas och sammanfattas. 

3.3 Urval 

Enligt Bryman (2011) arbetar de flesta forskare inom kvalitativa undersökningar med ett 

målinriktat urval, det innebär att urvalet görs utifrån befintliga intervjupersoner som matchar 

kriterierna för att göra det möjligt att besvara forskningsfrågorna. Intervjupersonerna har 

därmed inte valts ut helt slumpmässigt. Den urvalsstrategi som ligger till grund för uppsatsen 

är ett målstyrt urval kombinerat med ett snöbollsurval. Ett snöbollsurval innebär att forskaren 

väljer ut en grupp personer som är av relevans, dessa personer hänvisar i sin tur vidare till 
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personer som uppfyller de egenskaper forskaren anser är relevant för studien (Bryman, 2011). 

För att finna initiala intervjupersoner som uppfyllde kriterierna kontaktades en grupp 

närstående personer, de informerades om studiens syfte och vilka kriterier som krävdes för att 

kunna delta, personerna i den närstående gruppen skickade kontaktuppgifter till personer som 

var relevanta. Kraven som angavs för att delta i studien var att vara kvinna mellan 18 och 25 

år gammal. När de initiala personer hade intervjuats tillfrågades dessa om de kunde vidare 

referera till fler intervjupersoner som uppfyller kriterierna varvid fler intervjupersoner kunde 

finnas. Ett målinriktat urval kombinerat med ett snöbollsurval ansågs lämpligt, dels för att finna 

personer som uppfyllde de kriterier som definierats och dels för att kunna finna 

intervjupersoner inom en rimlig tid givet att det fanns en begränsad tid för att genomföra 

uppsatsen. Förutom att snöbollsurvalet kan vara tidsbesparande är en annan fördel med 

urvalsmetoden att en personlig relation med intervjupersonerna lättare kan uppbyggas om en 

gemensam bekant har framhjälpt kontakten (Denscombe, 2018). Ett problem med 

snöbollsurvalet är att det är osannolikt att urvalet är representativt för populationen (Bryman, 

2011) men i och med att fokuset i denna kvalitativa undersökning inte låg på att dra generella 

slutsatser för hela populationen ansågs snöbollsurvalet vara adekvat. Ett annat problem med 

snöbollsurvalet kan vara att det blir upp till andra människor att utse möjliga deltagare, vilket 

leder till att ingen egen fullständig kontroll över vilka personer som deltar i studien finns. I och 

med att målsättningen med studien inte var att dra statistiska slutsatser för en population, utan 

att undersöka ett fåtal människors upplevelser och tankar ansågs detta inte vara ett allvarligt 

problem. 

3.4 Kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

I kvalitativ forskning används ofta intervjuer som datainsamlingsmetod (Bryman, 2011). I 

denna uppsats tillämpade semistrukturerade intervjuer som innebar att verkställa en lista med 

olika teman som ska beröras och besvaras. Intervjuaren ska vid semistrukturerade intervjuer 

vara inställd på att vara flexibel när det gäller ordningsföljden av frågorna, men även vara 

beredd på att ställa följdfrågor som inte ingår i intervjuguiden. En fördel med detta är att 

följdfrågor kan leda till djupare förståelse för intervjupersonernas tankar (Bryman, 2011). De 

semistrukturerade intervjuerna som genomförts eftersträvade att få intervjupersonerna att 

berätta om sina tankar och upplevelser kring deras klädkonsumtion, deras val av kläder och 

deras identitetsskapande på ett begripligt sätt. Semistrukturerade intervjuer tillämpades dels för 

att ge utrymme för flexibiliteten i mötet, dels för att låta intervjupersonerna tala mer öppet och 
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utveckla sina tankar och idéer mer utförligt (Denscombe, 2018). Genom att ge 

intervjupersonerna utrymme för öppna svar ansågs semistrukturerade intervjuer som en 

ytterligare fördel i denna uppsats. Valet att genomföra kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

ansågs vidare som en fördel då författaren av uppsatsen känner sig trygg i rollen som 

intervjuare och metoden har tidigare använts av författaren. Ett problem med kvalitativa 

intervjuer är att det vanligtvis inte går att dra generella slutsatser (Bryman, 2011) men eftersom 

målet med denna studie inte var att dra generella slutsatser ansågs det inte vara ett problem. 

3.5 Intervjuguide 

I denna uppsats var intervjuerna som genomfördes utformade efter en intervjuguide (se bilaga 

1). Enligt (Bryman, 2011) ska forskaren skapa en ordning när det gäller de teman som är 

aktuella för att besvara syftet, men ska samtidigt uppmärksamma att ordningsföljden kan 

komma att ändras. I denna uppsats användes teman; klädkonsumtion och identitet. 

Intervjuguiden för denna uppsats konstruerades med hjälp av det teoretiska ramverket för 

uppsatsen. För att frågorna inte skulle vara allt för specifika, eller obegripliga för 

intervjupersonerna (Bryman, 2011) upplevdes en viss svårighet med att formulera frågor som 

rörde identitetsskapande. Ett stort fokus lades vid formuleringen av frågorna till intervjuguiden 

för att ge intervjupersonerna möjlighet att dela med sig av sina tankar och upplevelser gällande 

klädkonsumtion och identitet.  

3.6 Intervjupersoner 

De intervjupersoner som ingått i studien har olika sysselsättningar och utbildningar. Eftersom 

dessa bakgrundsfaktorer inte har någon tillämplighet i denna studie har det dock inte nämnts. 

De deltagande intervjupersonerna som intervjuats var i åldrarna 18 - 25 och samtliga 

intervjupersoner var kvinnor. I redovisningen av citaten valdes fiktiva namn istället för att 

använda nummer eller alfabetiska bokstäver eftersom det ansågs underlätta för mig som 

författare. Vidare motiverades detta val med att resultatet upplevdes bli mer lättläst om fiktiva 

namn användes. De fiktiva namnen som användes var; Erika, Malin, Oliva, Svea, Karin, Josefin 

och Felicia. I citaten valdes att inte skriva ut ålder, detta val gjordes för att i största möjliga 

mån behålla intervjupersonernas anonymitet och på så sätt ansågs det bidra till att uppfylla 

konfidentialitetskravet. Vidare motiverades valet att utelämna intervjupersonernas ålder med 
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att studiens syfte inte var att göra en åldersjämförelse och därmed ansågs det tillräckligt att 

endast nämna att samtliga intervjupersoner omfattades av det definierade åldersspannet. 

3.7 Genomförande av intervjuer 

Under studiens gång genomfördes totalt sju stycken intervjuer med sju olika personer. En av 

de tilltänkta intervjupersonerna som hade tackat ja till att delta i studien ändrade sig relativt 

sent i studiens förlopp och ville inte längre delta. Med hänsyn till studiens tidsram ansågs det 

inte som ett alternativ att försöka finna en ny intervjuperson. Intervjupersonerna fick på förhand 

information om att intervjutiden kunde variera men att den skulle kunna pågå upp till cirka en 

timme. Intervjuerna varade mellan tjugofem och fyrtio minuter vilket innebar att ingen av 

intervjuerna drog över den utsatta tiden. Alla intervjuer spelades in med ljudinspelning för att 

inte gå miste om viktig information och för att kunna vara helt delaktig i intervjun eftersom 

intervjupersonerna, enligt Krag Jacobsen (1993), kan sända ut signaler som inte är verbala 

exempelvis via kroppsspråk. 

Innan intervjuerna inleddes gavs en presentation av mig och studiens syfte samt gavs en 

genomgång av de etiska principerna för att säkerställa att intervjupersonerna förstått vad det är 

som ska undersökas, hur deras svar skulle hanteras samt att deras medverkan var frivillig och 

kunde avbrytas när som helst. Av de sju genomförda intervjuerna skedde sex stycken av 

intervjuerna hemma hos de enskilda intervjupersonerna. Enligt Bryman (2011) är det viktigt 

att intervjupersonerna känner sig bekväma och avslappnade i den miljö som intervju äger rum 

i. Rummet där intervjun sker har också en betydande roll. Det är viktigt att rummet ger en 

sinnesstämning av avskildhet och lugn karaktär när intervjun rör frågor som kan upplevas som 

känsliga.  En annan motivering till varför sex av de sju intervjuerna genomfördes hemma hos 

de enskilda intervjupersonerna är enligt Bryman (2011) för att undvika bullrig miljö och andra 

störningar som kan komma att äventyra både inspelningen av intervjun men även kvalitén på 

intervjun. Under en av intervjuerna som skedde hemma hos en av de deltagande 

intervjupersonerna uppkom det vissa störningar då en hund var närvarande i samma rum som 

intervjun skedde. Detta resulterade i att två frågor fick ställas om och att fokuset försvann under 

en kort period. Den intervju som inte skedde hemma hos den enskilda intervjupersonen skedde 

på ett café vid ett mer avskilt bord. Det upplevdes som ett visst störmoment i jämförelse med 

de övriga intervjuerna som utfördes i lugnare miljöer men trots detta ansågs kvalitén av 

intervjun vara tillfredsställande. 
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3.8 Analysmetod 

En tematisk analysmetod, vilket enligt Bryman (2011) är en av de vanligaste metoderna för att 

analysera kvalitativ data, valdes i denna uppsats. Tematisk analys är en metod för att identifiera, 

analysera och beskriva mönster, som även brukar kallas för teman, i den insamlade data (Braun 

& Clarke, 2006). Processen delades upp i sex steg som föreslås av Braun och Clarke (2006). 

Det första steget gick ut på att bli bekant med den insamlade data, till att börja med 

transkriberades alla intervjuer. När intervjuerna var transkriberade lästes materialet igenom 

flertalet gånger samtidigt som ett initialt försökt att identifiera budskap och mönster gjordes. I 

det andra steget upprättades initiala koder av den insamlade data för att belysa intressanta delar 

i materialet, rent konkret innebar det att intressanta delar markerades med en 

överstrykningspenna samt att korta anteckningar bredvid texten gjordes. I det tredje steget 

söktes det efter teman i det kodade materialet. De kodade svaren indelades i huvudteman som 

ansågs höra till identitet, kläders betydelse vid sociala interaktioner och klädkonsumtion. I det 

fjärde steget gicks de identifierade teman igenom för att förfina dem, här ansågs det nödvändigt 

att dela in temat identitet i två olika teman som innefattar social respektive personlig identitet. 

Det femte steget innebar att fastställa teman, namnge dem samt att skriva en kort beskrivning 

för varje tema. Genom beskrivningarna upplevdes det bli lättare att bilda en förståelse och 

upprätthålla en förståelse för de olika svaren som erhölls i intervjuerna. I det sjätte och sista 

steget relaterades och tolkades svaren som sorterats in i de olika teman i förhållande till det 

teoretiska ramverket (Braun & Clarke, 2006). 

3.9 Etiska principer 

Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram fyra etiska principer för humanistisk- och 

samhällsvetenskaplig forskning. Dessa fyra är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det är av betydande vikt att forskare följer de 

ovannämnda principerna då de behandlar etiska frågor som är aktuella inom svensk forskning. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera intervjupersonerna om syftet med 

studien samt vilka villkor som gäller för deras deltaganden. Intervjupersonerna ska därmed 

upplysas om att deras deltagande är frivilligt och om att de har rätt till att avbryta sin medverkan 

när som helst utan en förklaring eller negativa påföljder (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet har uppfyllts genom att informera deltagarna om studiens syfte och att det 

insamlade materialet från intervjun kommer att behandlas anonymt och att materialet enbart 
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kommer att användas i denna studie. Intervjupersonerna har informerats om studentuppsatsens 

publicering som kommer finnas tillgänglig via Luleå tekniska universitets databas.  

Samtyckeskravet innebär att intervjupersonerna själva ska ha rätt att bestämma över sin 

medverkan. Intervjupersonerna ska ha möjlighet att bestämma om, hur länge och på vilka 

villkor de ska delta. Vid det fall intervjupersonen vill avbryta sin medverkan i intervjun ska 

denne ha rätt att göra det utan påföljder eller påtryckningar. Samtycke ska erhållas av samtliga 

deltagande intervjupersoner innan intervjun kan starta (Vetenskapsrådet, 2002).  Alla intervjuer 

har skett ansikte mot ansikte där samtliga intervjupersoner har gett sitt samtycke muntligt. 

Samtyckeskravet har uppfyllts genom att samtliga deltagare har medgivit sin medverkan i 

undersökningen.   

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter från informanterna ska behandlas korrekt så 

inte känsliga uppgifter som identitet, personuppgifter och namn undanröjs. Det ska vara 

praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna (Vetenskapsrådet, 2002). I denna 

uppsats har allt material som rör intervjupersonerna befunnit sig i en lösenordskyddad dator 

samt lösenordskyddad mobiltelefon, vilket betyder att endast jag har haft tillgång till materialet 

och inga utomstående har kunnat ta del av materialet. Samtliga inspelade intervjuer har, efter 

uppsatsens färdigställande, raderats från mobiltelefonen och utskrifterna av intervjuerna har 

förstörts i en dokumentförstörare. Samtliga namn som rör de medverkande intervjupersonerna 

var i uppsatsen fiktiva för att behålla anonymiteten. För att ytterligare säkerställa anonymitet 

har alla intervjuer förutom en genomförts hemma hos de enskilda intervjupersonerna, för att 

säkerställa att utomstående förblir omedvetna om vilka som deltagit i studien. En av 

intervjupersonerna kunde av personliga skäl inte medverka i intervjun hemma hos sig själv, 

därför hölls intervjun på ett café. Detta kan ha orsakat risk för att intervjupersonens anonymitet 

inte upprätthölls, den aktuella intervjupersonen informerades om detta och godkände sin 

medverkan trots denna risk. Vidare ansågs det inte vara möjligt att härleda vem av 

intervjupersonerna som sagt vad. Intervjufrågorna som rörde identitet kan upplevas som 

känslig information. Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att allt material rörande 

intervjupersonerna har hanterats konfidentiellt.  

Nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, inte får 

användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke vetenskapliga syften. 

Personuppgifter insamlade för forskningsändamål får inte användas för att fatta beslut eller 

diverse åtgärder som direkt kan påverka den enskilde (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Nyttjandekravet har uppfyllts genom att samtliga informanter har blivit informerade om att det 

empiriska materialet endast kommer att användas i denna uppsats och inget annat.  

3.10 Tillförlitlighet och äkthet 

Ett alternativ till reliabilitet och validitet som vanligtvis används för att bedöma kvalitén av 

kvantitativ forskning är i kvalitativ forskning begreppen tillförlitlighet och äkthet (Bryman, 

2011). 

3.10.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten innefattar fyra delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjlighet att styrka och konfirmera.  

Trovärdighet 

I de fall olika beskrivningar av en social verklighet kan finnas är det trovärdigheten i 

beskrivningen som forskaren kommer fram till som avgör hur pass acceptabel den är i andra 

människors ögon (Bryman, 2011). Begreppet trovärdighet ansågs vara relevant och viktigt i 

denna studie eftersom det med stor sannolikhet föreligger en skillnad i hur de olika 

intervjupersonerna uppfattar sin egna sociala verklighet. Enligt Bryman (2011) skapas 

trovärdighet i resultaten som presenteras i studien dels genom att forskningen utförs i enlighet 

med gällande regler, dels att forskaren förmedlar resultaten till de personer som är en del av 

den sociala verkligheten som studerats för att de ska kunna bekräfta att forskaren uppfattat den 

sociala verkligheten på rätt sätt. Denna form av bekräftelse brukar kallas för 

respondentvalidering och den delen av trovärdighetsbegreppet uppfylldes genom att alla 

intervjupersoner gavs möjlighet att ta del av resultatet som härstammade från deras egna 

utsagor efter intervjuerna och även det sammantagna resultatet av studien när det hade 

färdigställts. Samtliga intervjupersoner var intresserade av detta och kunde bekräfta att 

uppfattningen som presenterades i studien stämde väl överens med deras egen uppfattning om 

deras sociala verklighet. 

Överförbarhet 

Överförbarhet syftar till möjligheten att kunna dra generella slutsatser genom att överföra 

resultaten från en studie som studerat en viss grupp människor till en annan grupp människor 

(Bryman, 2011). I denna studie studerades uppfattningarna och upplevelserna hos ett fåtal 
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kvinnor i åldrarna 18 - 25 år på djupet, enligt Bryman (2011) är normalfallet vid kvalitativ 

forskning, likt denna studie, att studera en liten grupp människor med liknande egenskaper på 

djupet. Målet med denna studie var inte att kunna dra generella slutsatser för en population, 

målet var att öka förståelsen kring hur intervjupersonerna upplever att deras kläder och deras 

konsumtion av kläder har en relation till deras identiteter. I och med att ett begränsat antal 

individer inom en specifik målgrupp intervjuades i denna studie är det svårt att generellt hävda 

att resultaten går att överföra till andra grupper av individer. Enligt Bryman (2011) bör dock 

en kvalitativ studie tillhandahålla fylliga och täta beskrivningar av det som studerats för att 

andra personer ska kunna bedöma till vilken grad resultaten är överförbara till en annan grupp 

människor. I denna studie gjordes ansträngningar för att ge så täta och fylliga beskrivningar 

som möjligt av metoden, resultatet och analysen för att underlätta bedömningen av 

överförbarhetsgraden för läsaren. Även fast det i huvudsak är resultatet som eventuellt kan 

överföras till en annan grupp människor kan metoden som lett fram till resultatet påverka 

överförbarheten, därför kan det anses vara viktigt att även metoden beskrivs utförligt. 

Pålitlighet 

Enligt Bryman (2011) innebär pålitlighet att forskaren antar ett granskande synsätt och 

säkerställer att en fullständig och tillgänglig redogörelse av samtliga faser i 

forskningsprocessen tillhandahålls. I denna studie har forskningsprocessen beskrivits så 

noggrant det ansågs vara möjligt med hänsyn till tidsramen och med hänsyn till att bevara 

intervjupersonernas anonymitet. I och med att semistrukturerade intervjuer användes som 

datainsamlingsmetod har följdfrågor som inte ingår i intervjuguiden i vissa fall ställts till 

intervjupersonerna vilket kan tolkas som en brist i beskrivningen av forskningsprocessen. 

Vidare har de utvalda teorierna tolkats och applicerats på den insamlade data enligt den egna 

uppfattningen av teorierna vilket innebär att andra personer eventuellt kan ha en annan 

uppfattning av resultatet än det som här har presenterats genom att andra tolkningar kan 

förekomma. Eftersom begreppet identitet kan vara svårt att förstå och greppa till fullo beskrevs 

identitetsteorin på ett strukturerat sätt där de huvudsakliga identitetstyperna presenterades 

separat. Genom att identitetsbegreppet dels är en del av syftet och frågeställningarna, dels ett 

slags bindemedel genom hela uppsatsen ansågs det vara viktigt att presentera identitet så tydligt 

som möjligt för läsaren för att i största mån möjliggöra att den röda tråden upprätthålls.  
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Möjlighet att styrka och konfirmera 

Den sista delen i tillförlitlighetsbegreppet är enligt Bryman (2011) att kunna styrka och 

konfirmera resultaten. Han menar att det i samhällelig forskning inte går att upprätthålla en 

fullständig objektivitet men att forskaren i så stor mån som möjligt ska försöka säkerställa att 

han eller hon har agerat i god tro och inte medvetet låtit personliga värderingar eller teoretisk 

inriktning påverka utförandet av och slutsatserna från undersökningen. Ansträngningar för att 

försöka se på studieområdet med öppna ögon gjordes under hela studiens varaktighet, i vilken 

grad det lyckades återstår för läsaren att avgöra. 

3.10.2 Äkthet 

Enligt Bryman (2011) betecknar följande fem kriterier, och frågorna som väcks ur dem, 

äktheten i en studie; 

● Rättvis bild. Återger studien en tillräckligt rättvis bild av de åsikter och uppfattningar 

som existerar i den aktuella gruppen av människor som studerats? 

● Ontologisk autenticitet. Bidrar studien till en ökad förståelse hos de medverkande 

personerna gällande den sociala situation och den sociala miljön som de lever i? 

● Pedagogisk autenticitet. Bidrar studien till en bättre bild, beträffande hur andra personer 

i den aktuella miljön upplever saker och ting, för de medverkande personerna? 

● Katalytisk autenticitet. Bidrar studien till möjliggörandet för de medverkande 

personerna att förändra sina situationer? 

● Taktisk autenticitet. Bidrar studien till ökade möjligheter för de medverkande 

personerna att vidta de åtgärder som krävs? 

Enligt egen bedömning gavs en rättvis bild av de medverkande personernas åsikter och 

uppfattningar genom att iaktta försiktighet och noggrannhet vid sammanställningen av 

intervjupersonernas svar till intervjufrågorna. Denna bedömning kan anses förstärkas av den 

utförda respondentvalideringen. Studien kan anses ha en relativt hög grad av ontologisk 

autenticitet eftersom ett antal av de deltagande intervjupersonerna självmant kommenterade att 

intervjun var “ögonöppnande” och att intervjun berörde frågor som de inte reflekterat över 

tidigare. Vidare fanns det vid skrivande tillfälle svårigheter med att fastställa den pedagogiska 

autenticiteten av studien eftersom ingen direkt återkoppling från intervjupersonerna angående 

hur de övriga intervjupersonerna beskrev sin upplevelse erhållits. Det kan anses vara sannolikt 



Elin Ingström, kandidatuppsats S0055A 

21 

 

att det föreligger en pedagogisk autenticitet i studien om intervjupersonerna väljer att gå 

igenom resultatet av studien. Genom att belysa ämnet har eventuellt verktyg för att de 

medverkande personerna ska kunna förändra sina situationer skapats indirekt, detta 

behandlades dock inte konkret under intervjutillfällena och därmed kan den katalytiska 

autenticiteten och den taktiska autenticiteten inte stärkas på goda grunder.  
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4. Analys och resultat 

I följande kapitel presenteras analysen av den insamlade empirin. Analysen av empirin är 

uppdelade i 3 teman; Identitet, kläders betydelse vid sociala interaktioner och klädkonsumtion. 

Det förstnämnda temat är indelad i två subteman; social identitet och personlig identitet.  

4.1 Personlig identitet 

Enligt Côté och Levine (2016) är personlig identitet individens subjektiva upplevelse av sig 

själv i dagliga interaktioner med andra människor samt hur andra människor objektivt 

definierar individen inom dessa interaktioner. I och med att personlig identitet innefattar både 

hur individer presenterar sig själv och hur andra uppfattar dem utifrån dessa presentationer 

redovisas resultaten nedan utifrån respektive perspektiv i separata delavsnitt. 

4.1.1 Kläder som komponent i den personliga identiteten 

En del av deltagarna i studien belyste vikten av att känna att de har en egen personlig stil medan 

andra inledningsvis hävdade att de inte har någon direkt personlig stil. Under intervjuernas 

gång framkom dock i samtliga fall berättelser som tolkades i enlighet med att kläder i själva 

verket spelar en viktig roll i deras liv. Enligt Côté och Levine (2016) baseras den in-orienterade 

delen av den personliga identiteten på att vi vill skapa personliga stilar. Oliva var en av de som 

ansåg sig ha en egen klädstil, detta förklaras i citatet nedan; 

Jag skulle nog säga att jag har min egen klädstil eftersom mycket av det som är inne sitter inte bra på 

mig eller att jag är obekväm i att använda det. Men när det kommer till träningskläder skulle jag nog säga 

att jag har de träningskläder som är inne och som alla andra visar upp på typ sociala medier.  

I citatet ovan beskrev Oliva att de kläder som är inne inte sitter bra eller känns bekvämt för 

henne. Oliva indikerade på att hon har skaffat sig en egen stil eftersom det som hon anser är 

inne eller modernt inte är bekvämt för henne. Oliva menade alltså att hennes klädstil baseras 

på kläder som hon känner sig bekväm i att bära men hon antydde samtidigt subtilt att hon hade 

velat följa trender om hon känt sig mer bekväm i det. När det gäller träningskläder nämner hon 

dock att hon följer trender och att hon inspireras av andra människor. Till skillnad från Oliva 

som menade att hon endast följer modet med sina träningskläder indikerade Karin att hennes 

allmänna stil följer modet i följande citat; 
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Ja, det skulle jag säga att jag har. [...] Men vad är egentligen en egen klädstil? Känns ju som att jag har 

det, inte att den är alldeles egen, eftersom jag följer det som är inne och det som är trendigt. Men jag har 

definitivt en stil som är jag.  

Karin beskrev att hon följer trender och att hon baserar sin klädstil på detta. Hon nämnde dock 

i slutet på sitt citat att hon definitivt har en stil som “är henne”. Genom en följdfråga utvecklade 

Karin vad hon menade. Hon förklarade då att hon följer trender inom vissa ramar som hon själv 

anser avgränsar hennes stil. I citaten ovan exemplifierades tillvägagångssätt för hur personliga 

stilar kan skapas och upprätthållas genom att följa trender. En intervjuperson som hävdade att 

hon inte hade någon personlig klädstil var Erika som svarade; 

Jag upplever inte att jag har någon egen klädstil, jag skulle säga ”basic”, alltså verkligen. En gång köpte 

jag ett par byxor, dessa byxor har jag använt en gång för byxorna kändes inte som ”jag” egentligen. Har 

använt byxorna en gång och kände mig ganska obekväm i dem för de var inte ”basic”.  

Erika menade alltså att hon inte har någon egen klädstil i och med att hon klär sig väldigt 

“basic” och med det menade hon att hon klär sig väldigt alldagligt och diskret. Att klä sig 

alldagligt och diskret kan dock anses vara en klädstil det också, även om den kanske inte är 

särskilt personlig. Hon nämnde att hon köpt ett par byxor som endast använt en gång då hon 

kände att de inte passade hennes stil, hon menade alltså indirekt att hon faktiskt har en viss stil. 

Vidare hade tröjan hon bar vid intervjutillfället en speciell detalj kring kragen på tröjan och på 

en galge bakom henne hängde en annan tröja på tork med en liknande detalj kring kragen. 

Eftersom denna observation gjordes ställdes en försiktig fråga om hon gillar att ha denna 

specifika detalj på sina tröjor varvid hon bekräftade att hon tycker om denna detalj eftersom 

hon tycker att det är “gulligt”. Sammantaget indikerade detta alltså att hon ändå har en viss 

personlig stil trots att hon inte verkade ha reflekterat så mycket över det själv. 

Som belystes ovan hade intervjupersonerna personliga klädstilar som beskrevs vara relativt 

stabila, med andra ord uppfattades det som att stilarna inte längre ändrades särskilt drastiskt på 

kort tid även om små förändringar kunde förekomma med trendskiften. Samtliga 

intervjupersoner menade dock att de experimenterat med sin klädstil, framförallt i yngre åldrar. 

Erika belyste hur hon upplever att hon har experimenterat och förändrat sin klädstil. Detta 

illustreras i citatet nedan; 

När jag var yngre ville jag vara emo och Mary-Kate Olsen var min idol. Mary-Kate hade lite ”loose” stil 

och då ville jag också se ut så, då ville jag skaffa den stilen. Sen vill jag vara emo men inte fullt ut. Men 

jag hade t-shirtar från Carlings och nitbälte. Det gick väl sådär, men jag försökte verkligen. Så jo, jag 
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kan säga att jag har bytt klädstil någon gång, framför allt i yngre dagar mixtrade jag mer. Emo tycker jag 

var så snyggt och Mary-Kate var min idol, så jag ville se ut som henne, och andra tyckte det var coolt. 

Erika beskrev hur hon dels hade en känd förebild som hon ville efterlikna men även att hon 

ville identifiera sig med en slags emostil dels för att hon själv tyckte att det var snyggt men 

även för att identifiera sig med hennes förebild. Att ha haft en känd person som förebild vad 

gäller klädstil belyste även Malin som berättade att hon ville efterlikna Eminem för att framstå 

som ”cool”. Till skillnad från Erika som berättade att hon experimenterat mycket med sin stil 

under yngre år beskrev Malin att hon bytt stil endast en gång under sitt livslopp. De övriga 

intervjupersonerna förklarade att de ofta bytt klädstil och att de primärt gjorde det för att följa 

modet och för att inte sticka ut för mycket från mängden. Svea beskrev i nedanstående citat 

vad hon upplever påverkar hennes klädstil; 

[...] Man byter ju klädstil beroende på vad som faktiskt är inne. Man påverkas ju av det som är modernt, 

i alla fall jag. Sen finns det ju olika klädstilar som är modernt, men på nått sätt påverkas man ju av det 

man ser. 

Svea berättade att hennes klädstil följer modet och att hon påverkas av sin omgivning. Hon 

beskrev ett mer aktivt sätt att förändra sin klädstil som syftade till att söka tillhörighet och att 

eftersträva att inte sticka ut för mycket ur mängden. Intervjupersonerna delade samma 

resonemang som Côté och Levine (2016) lyfter fram, att vi experimenterar med olika sätt att 

presentera oss själva och att vi förändrar våra utseenden för att bemöta förändringar i trender 

och modet. Intervjupersonerna exemplifierade ett sätt att projicera bilderna som är gångbara 

just för stunden genom att följa med i modet. Som Côté och Levine (2016) nämner kan 

personliga identiteter i senmoderniteten vara mer osäkra än tidigare eftersom vad som anses 

vara ett acceptabelt beteende kontinuerligt förändras. Karin resonerade i citatet nedan kring 

vad hon anser är viktigt med hennes kläder; 

Det är viktigt att andra tycker jag har snygga kläder, ibland köper jag kläder som inte är så sköna men 

det skiter jag i, så länge klädesplagget är snyggt. jag hatar att ha klänningar eller tröjor med öppen rygg, 

för man inte kan ha någon BH under dessa, men eftersom det är väldigt inne så använder jag det ändå. 

Är ju bara en kväll eller en dag, så jag härdar ut, för att vara snygg och känna mig snygg.  

Karin berättade att hon tycker att det är viktigt att bära kläder som andra tycker ser bra ut och 

att hon bär plagg som hon anser är trendiga men som hon egentligen inte själv gillar att bära 

då hon upplever plaggen som obekväma. I dagens samhälle förekommer många interaktioner 

mellan människor som inte vet något om varandra, inom dessa interaktioner kan det vara extra 
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viktigt att, genom den bild-orienterade delen av den personliga identiteten, projicera helt eller 

delvis fabricerade bilder för att framställa sig på det sätt individen själv vill uppvisa. Även 

Östberg och Kaijser (2010) menar att vi projicerar bilder och experimenterar med olika 

identitetsmöjligheter genom att prova olika klädstilar för att känna efter om det kan vara något 

som vi känner passar. Någon i vår sociala närhet kan då antingen bekräfta att stilen är något vi 

passar i eller avstyra den nya stilen genom att inte rekommendera den. Felicia beskrev hur hon 

söker bekräftelse i hennes klädval; 

Ja, det tycker jag i alla fall är kul. Jag vill som ändå ha en bekräftelse på att jag passar i kläderna. När jag 

är på stan med vänner och jag provar exempelvis en tröja frågar jag alltid vad om jag passar i den. Om 

mina kompisar gillar tröjan brukar det oftast bli så att jag köper den, annars brukar det få vara. 

Felicia berättade att hon rådfrågar sina vänner i samband med införskaffande av nya kläder och 

att hon i stor utsträckning följer vännernas råd. När hon provar en ny tröja vill hon gärna få ett 

utlåtande från sina vänner. På följdfrågan ”Hur gör du när du går på stan utan dina vänner?” 

svarade Felicia att hon väldigt sällan går på stan utan vänner eftersom hon gärna vill ha någon 

annans utlåtande och att hon endast går på stan själv när hon har ett snabbt ärende att uträtta. 

Hon experimenterar med sin klädstil genom att hon väljer ut vissa kläder för utprovning som 

hennes vänner slutligen får antingen bekräfta att även de tycker att hon passar bra i eller avstyra 

stilen om de inte delar Felicias uppfattning. 

4.1.2 Personlig identitet ur betraktarens perspektiv 

Enligt Côté och Levine (2016) formas den ut-orienterade delen av den personliga identiteten 

av andras förväntningar och bedömningar. På frågan “Tror du att människor bedömer varandra 

baserat på klädval?” menade samtliga intervjupersoner att de tror att vi till viss mån bedömer 

varandra baserat på klädval. Ett genomgående tema i intervjupersonernas berättelser var att de 

upplever att de framförallt bedömer människor med särskilt utstickande klädstil. Josefine 

belyste detta i nedanstående citat; 

[...] om något har en utstickande klädstil så brukar då jag tänka att oj det där en sån person. Ett exempel 

kan vara om man ser en med håliga kläder med en massa märken på som dessutom har piercings och ett 

”extremt” hår, typ en stor tuppkam, då tänker man att det är en punkare som är på ett visst sätt. Man 

placerar nog människor i olika fack på det sättet tror jag. 

Josefine beskrev att hon bedömer människor baserat på deras val av kläder, hon exemplifierade 

att om hon ser någon som är klädd i enlighet med hennes egen bild av en punkare placerar hon 
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den personen i ett fack och har vissa förutfattade meningar om hur den personen är som person. 

Vidare framlyftes märken som en faktor för vilket flertalet av intervjupersonerna bedömer 

andra människor. Malin berättade exempelvis att om hon ser någon med dyra märkeskläder 

kan hon tänka att det är en ytlig människa som vill uppvisa sin status. Efter att Malin nämnde 

detta blev hon tyst en kort stund och tillade att hon själv kanske är den som är ytlig som tänker 

på det sättet och att hon tror att vi lever i ett relativt ytligt samhälle. Några av intervjupersonerna 

upplevde att de alltid går runt och ”skannar” omgivningen och gör medvetna och omedvetna 

bedömningar av andra människor baserat på deras klädval. Andra intervjupersoner menade att 

de inte upplevde sig bedöma människor som har en klädstil som de uppfattar som diskret eller 

vanlig.  

4.2 Social identitet 

Enligt Côté och Levine (2016) innefattar den sociala identiteten en persons nyckelegenskaper 

och roller i samhället. De primära delarna av den sociala identiteten utgörs av sådant som kön 

och etnicitet och de sekundära delarna utgörs av roller som exempelvis att vara student, vuxen 

och att vara kvinna. Alla intervjupersoner berättade att de i varierande grad klär sig efter 

sammanhanget de ska bege sig in i. I delen av intervjuerna som behandlade hur 

intervjupersonerna klär sig efter sammanhang framkom berättelser som ansågs relatera till 

intervjupersonernas sociala identiteter. Samtliga intervjupersoner nämnde att de tycker att det 

är viktigt att känna sig snygg men två av dessa beskrev även på ett konkret sätt att det är viktigt 

att känna sig kvinnlig i sina kläder. Felicia berättade att hon gärna går runt hemma i hennes 

pojkväns tröjor för att de är varma, sköna och inte snäva. Hon nämnde att hon inte skulle gå 

runt på detta vis utanför hemmet eftersom det inte skulle kännas särskilt kvinnligt. Även Svea 

påpekade ett sammanhang där hon upplever att det existerar kvinnliga referensramar; 

[...] ska jag på en midsommarfest med massa vänner och lite nytt folk, då tar jag på mig en söt klänning 

och krans i håret. Alla tjejer ser ju typ ut så på midsommar och alla lägger upp samma bilder på Instagram, 

är ju lite av en grej man gör som tjej i alla fall. 

Svea beskrev hur hon brukar klä sig på midsommar och att hon gör det i enlighet med vad hon 

uppfattar som kvinnligt. Förutom att hon anpassar sin klädsel till vad hon anser är kvinnligt, 

beskrevs hur hon agerar enligt sin egen uppfattning om hur kvinnor bör bete sig i särskilda 

sammanhang. Även andra intervjupersoner var inne på samma spår, att de klär sig enligt vad 

de själva uppfattar vara kvinnligt och gångbart för att uppfylla den kvinnliga rollen. 
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4.3 Kläders betydelse vid sociala interaktioner 

Samtliga intervjupersoner nämnde att kläder har betydelse vid sociala interaktioner, till vilken 

grad kläder har betydelse varierade dock något. Vidare varierade intervjupersonernas tankar 

kring vilken betydelse det hade om det var tal om att umgås med bekanta eller icke bekanta 

människor. Vissa av intervjupersonerna upplevde att inte vilka kläder som helst var acceptabla 

att använda även om de bara skulle umgås med nära vänner medan andra upplevdes ha en något 

mer avslappnad inställning till klädval vid sociala interaktioner med nära vänner. Vid festligare 

tillställningar var samtliga intervjupersoner överens om att klädvalet är viktigt. På frågan 

“Upplever du att du anpassar vad du tar på dig för kläder beroende vad du ska göra?” svarade 

Olivia; 

Ja verkligen! Om jag är hemma går man ju i de fulaste kläderna man har, stora som sitter löst. Jag går 

aldrig runt i jeans hemma det är för obekvämt. Om jag är med kompisar brukar jag ändå ha bekväma 

kläder som ändå ser bra ut! Man bryr sig mest om klädesvalet när man ska gå ut på krogen. Då kan jag 

byta kläder 100 gånger innan man är nöjd.  

Oliva beskrev att hon, när hon är hemma, klär sig i löst sittande kläder som hon anser vara fula 

men bekväma och att hon klär sig något bättre bland sina vänner samt att hon ägnar stor tanke 

kring sina kläder när fest nalkas. Enligt Goffman (2014) fyller den bakre regionen många 

funktioner, individen kan i den bakre regionen ta av sig sin mask, vila upp sig efter sitt 

framträdande och kan förbereda sig inför sitt nästa framträdande. I den bakre regionen utformar 

individen sig själv för att sedan göra ett markant rollbyte när inträde i den främre regionen sker. 

Det Goffman (2014) benämner som den bakre regionen ligger i linje med intervjupersonernas 

berättelser om deras egna hem. Nedan presenteras även hur Karin brukar anpassa sin klädsel 

efter sammanhang och sällskap; 

[...] Ska jag bara vara hemma själv en kväll tar jag inte på mig en snygg festklänning. Då använder jag 

bara sköna kläder, typ ett par tights eller mjukisbyxor. Ska jag vara med kompisar så tar jag på mig 

snygga kläder. Men det beror också på vad jag ska göra med mina kompisar. Ska vi bara vara hemma 

hos någon och se film tar jag alltid på mig jeans och någon snygg tröja till det. Skulle inte vara bekväm 

med att vara i mjukisbyxor runt mina kompisar. Vet inte varför egentligen, men känns som att sådana 

kläder har man hemma när man är själv. Skulle inte gå och handla i mjukisbyxor, det kan jag göra i 

träningstights för det är snyggt och modernt att ha, men inte på en fest direkt.  

Karin nämnde att hon tar på sig kläder hon anser vara snygga när hon ska umgås med sina 

vänner. Goffman (2014) menar att individen ofta utför sitt framträdande till förmån för andra 

människor. Karin beskrev att hon ibland helst skulle vilja bära mjukisbyxor men inte gör det 
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när hon omger sig av andra personer, hon gör med andra ord detta val delvis till förmån för 

sina vänner. Vidare nämnde Karin att hon ofta använder sköna kläder hemma, såsom 

mjukisbyxor, om hon är ensam. I det fall Karin bjuder hem vänner känner hon att hon behöver 

byta till mer passande kläder för situationen. Goffman (2014) menar att en och samma region 

kan vara en främre region vid ett tillfälle och en bakre region vid ett annat tillfälle beroende på 

omständigheterna som utspelar sig i regionen. Karin nämnde även att hon inte skulle kunna 

tänka sig att gå och handla i mjukisbyxor men att handla i träningstights är inget problem, detta 

kan vara ett exempel på hur kläder som tagits fram för ett särskilt ändamål används för andra 

ändamål då modet gjort plagget acceptabelt i publika sammanhang. Mjukisbyxor är ett plagg 

som nämndes som ett exempel på ett klädesplagg som inte anses acceptabelt att bära publikt 

bland flertalet av intervjupersonerna. Även Erika belyste att hon gärna bär lösare kläder hemma 

i nedanstående citat;  

Är jag bara hemma så har jag sköna kläder, typ mjukisbyxor och en skön tröja. Ska jag på stan skulle jag 

inte gå i ett par mjukisbyxor, eller ja, kan hända. Men då är det ett par snyggare mjukisar. Men ska jag 

på fest så använder jag kläder som jag i vanliga fall inte använder till vardags. Jag använder sällan blusar, 

men då kan jag använda någon blus, lite finare kläder. Då vill jag vara uppklädd.  

Likt Karin berättade Erika att hon anpassar sina kläder beroende på aktivitet och på graden av 

den sociala interaktionen. På fest kan det anses förekomma en hög grad av social interaktion, 

Erika vill känna sig uppklädd i sådana situationer. Även Malin belyste vikten av att klä upp sig 

vid sociala evenemang; 

[...] Det är aldrig kul att känna sig nedklädd, speciellt om man är med nya människor. Man vill inte vara 

den enda som kommer med lite fulare kläder eller vad man ska säga. Då blir jag obekväm. Men också 

för att det är det första folk ser på mig. Hur jag ser ut och vad jag har valt att ta på mig, det blir ju 

personligt tänker jag. Så ja, då blir det ju viktigt.  

Malin berättade att hon inte tycker att det är kul att känna sig nedklädd, speciellt bland 

människor som hon inte är särskilt bekant med. Vidare menade Malin att hon upplever att 

kläderna är det första människor lägger märke till hos henne och i och med att det är hennes 

val som bedöms blir det personligt för henne. Jacobsson (1994) menar dels att enskilda 

klädesplagg kan som åtskilda enheter vara meningsbärande samtidigt som kombinationen av 

olika klädesplagg eller sättet att bära dem på också kan förmedla budskap. Josefine tyckte också 

att klädvalet är viktigt vid sociala evenemang, detta citeras i citatet nedan; 



Elin Ingström, kandidatuppsats S0055A 

29 

 

[...] Jag vill inte gå på ett evenemang och se ut som en sophög direkt haha. Det kan väl bero på att man 

vill passa in i sammanhanget och inte känna sig ful. Jag brukar tycka att det är ganska kul att prova olika 

outfits hemma och förbereda mig. 

Josefine belyste vidare vikten av att känna sig uppklädd vid tillfällen som innefattar hög grad 

av social interaktion. Hon berättade att hon vill passa in i sammanhanget och att hon gillar att 

prova olika kläder hemma för att förbereda sig inför kommande evenemang. Att det krävs 

omfattande förberedelse inför festligare evenemang belyste även Oliva; 

[...] Om jag ska på fest är det ett helt projekt att välja kläder som jag ska ha på mig. Jag kan till och med 

ta med mig flera klädesplagg till festen för att jag vill se vad andra har på sig. Jag känner att jag vill klä 

mig i den klädkod som sällskapet som man umgås med har. 

Oliva berättade att hon anser det vara ett projekt att välja kläder inför en fest och att hon kan 

ha med sig flera klädalternativ till en fest för att kunna anpassa sig efter sällskapet i det fall hon 

är osäker på klädkoden för tillställningen. Östberg och Kaijser (2010) påpekar att kläder kan 

användas som verktyg för identifikation men även distinktion och att det tenderar att utspela 

sig en kamp mellan att vara unik men att samtidigt passa in i gruppen som även tidigare 

forskning belyser, bland annat Maguire och Stanway (2008). Felicia förklarade att hennes 

vänner och även till viss del sociala medier inspirerar hennes klädval. Hon berättade att hon 

kan fråga var en kompis har köpt en tröja för att veta ungefär var hon ska leta men hon skulle 

aldrig välja att köpa en identisk tröja som sin kompis. Hon förklarade vidare att hon inte vill 

ha exakt likadana kläder som sina vänner men att ha liknande kläder är inget problem. Felicia 

vittnade om hon söker att passa in i hennes bekantskapskretsar med hjälp av sina kläder, hon 

vill känna en grupptillhörighet men samtidigt vara unik. 

4.4 Klädkonsumtion 

Alla intervjupersoner förutom en menade på att de köper kläder en eller flera gånger per månad. 

Intervjupersonen som hävdade att hon inte köper kläder särskilt ofta menade på att hon vissa 

månader köper mycket kläder för att sedan vänta några månader tills nästa inköp. På frågan 

”Hur tror du att du skulle påverkas om du inte får eller har möjlighet att köpa kläder?” svarade 

majoriteten av intervjupersonerna att de tror att de hade upplevt det som jobbigt att inte kunna 

köpa kläder. Vissa av intervjupersonerna menade på att det jobbiga skulle sitta i att det skulle 

bli en omställning då de är vana att köpa kläder relativt ofta, alltså att själva förändringen skulle 

vara det besvärliga. Andra beskrev att de skulle tycka att det skulle vara jobbigt att behöva gå 
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runt i samma gamla vanliga kläder dels för deras egen skull men även på grund av en slags 

rädsla för vad omgivningen skulle tycka. De upplevde att omgivningen skulle reagera på att 

intervjupersonerna bär samma gamla kläder hela tiden. Den intervjuperson som uttryckte sig 

starkast i frågan var Karin som resonerade på följande vis;  

Skulle vara jättejobbigt. Skulle nog inte vilja gå ut om jag inte fick köpa nya kläder, skulle nog sitta inne 

hela dagarna. Kanske inte så extremt, men känns som att jag skulle kunna reagera så. Jag vet inte, men 

skulle inte vara särskilt kul i alla fall. Tror det skulle vara jättejobbigt. Kläder är en så pass viktig del av 

den jag är, så skulle jag inte kunna hänga med i det senaste skulle jag nog inte må så bra. 

Karin trodde att hon skulle ha stora problem med att inte kunna köpa nya kläder för att hon 

betraktar kläder som en viktig del av sig själv. Att inte kunna hänga med i trender och modet 

var också något som hon upplevde skulle vara problematiskt. Karins berättelse pekar mot att 

konsumtionen har fått en allt mer central roll i våra liv där konsumtionsobjekt, 

konsumtionshandlingar och varumärken i större omfattning blivit symboliska resurser som 

används i identitetsskapandet (Östberg & Kaijser, 2010). 

Intervjupersonerna beskrev hur de brukar känna när de köpt nya kläder. Ett genomgående drag 

i deras berättelser var att de sa sig uppleva lycka och glädje i samband med klädinköp. Alla 

intervjupersoner förutom en beskrev att de framförallt känner sig glada och lyckliga just vid 

köptillfället. Intervjupersonen som inte upplevde någon direkt lycka vid inköpstillfället var 

Felicia, vilket beskrivs i citatet nedan; 

Just för stunden när jag köper kläder reflekterar jag nog inte så mycket över det. Det är först när jag 

kommer hem och provar kläderna igen jag känner mig glad. Blir lycklig och känner mig fräsch. Framför 

allt när jag vet att jag köpt något som jag vill ha och som är inne. Ibland har man den där känslan att 

wow, detta är en riktigt snygg tröja, jag kommer känna mig stark och snygg i den, och man vet med 

säkerhet att någon kommer säga hur snygg jag var i den tröjan. Det är den bästa känslan, det stärker mitt 

självförtroende och jag kan visa vad jag står för, om du förstår vad jag menar? 

Felicia beskrev att hon brukar känna att hennes självförtroende stärks när hon kommer hem 

efter att ha köpt kläder. Hon nämnde även att hon hoppas på att få komplimanger för sina 

nyinköpta kläder, Östberg och Kaijser (2010) menar att vi tenderar att söka acceptans för vår 

konsumtion och vår klädstil hos människor i vår bekantskapskrets. Vidare berättade Felicia att 

hon via sina nya kläder på nytt får klä sig på ett sätt som visar vad hon står för. Enligt Östberg 

och Kaijser (2010) är det i relation till andra vi definierar vilka vi är, i dagens samhälle finns 

stora möjligheter att vara den vi vill vara och med konsumtion kan vi uttrycka detta. 
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Intervjupersonerna tillfrågades om de någonsin köpt kläder som de egentligen inte behöver, 

samtliga intervjupersoner svarade att det är något som har förekommit. De upplevda 

anledningarna till att sådana köp förekommer varierade något. En intervjuperson menade att 

det oftast förekommer i relation till träningskläder, hon beskrev att hon kan hitta ett plagg som 

hon köper men när hon kommer hem vill hon inte ha plagget längre på grund av att hon 

upplever sig vara kräsen med just träningskläder. Andra intervjupersoner nämnde att de köper 

kläder som de inte egentligen behöver på grund av att de vill ha något nytt plagg till ett särskilt 

sammanhang, till exempel en fest. De beskrev att de redan har ett antal snarlika plagg hemma 

men att de ändå känner att de vill ha och till viss mån behöver nya kläder. En tredje anledning 

till varför onödig klädkonsumtion förekommer var att intervjupersonerna vill följa med i 

modet, Josefine belyste detta i följande citat; 

Ja det händer nog ganska ofta att jag köper kläder som jag inte egentligen behöver, jag köper oftast kläder 

för att jag tycker att de är snygga eller för att jag fastnat för något nytt slags plagg som jag har sett, typ 

om det kommit något nytt som är ”inne”. Jag har ju egentligen ganska mycket kläder i garderoben redan, 

kanske för mycket till och med. 

Josefine ansåg att hon egentligen redan har tillräckligt mycket kläder i garderoben men i och 

med att hon följer med i modet köper hon ändå nya plagg. Enligt Côté och Levine (2016) rör 

vi oss allt mer mot iögonfallande konsumtion av varor som symboliserar status och att detta 

blivit allt viktigare för utformandet av den personliga identiteten. Som redovisats ovan upplever 

intervjupersonerna att de dels relativt ofta köper nya kläder och att de samtidigt redan upplever 

sig ha mycket kläder. Används då alla kläder som de köper? Endast en intervjuperson uppgav 

att hon aldrig har köpt ett plagg som inte använts. Hon beskrev att hon alltid tänker ut ett tillfälle 

där plagget kan användas innan hon köper det. Resten av intervjupersonerna beskriver dock att 

de i varierande omfattning har köpt kläder som aldrig blivit använda. En intervjuperson beskrev 

att hon försöker tänka sig för innan hon köper kläder men att det ändå i några enstaka fall 

förekommit att plagg blivit helt oanvända. De resterande intervjupersonerna beskrev fenomenet 

som relativt vanligt förekommande, de berättade att det hänger ett flertal plagg i deras 

garderober med prislappen kvar. En övergripande anledning till varför detta förekommer bland 

intervjupersonerna uppgavs vara att de känner sig bekväma och positiva till plagget i 

provrummet, men när de kommer hem och står framför den egna spegeln ändrar de uppfattning. 

Att plaggen inte alltid lämnas tillbaka till butiken menade intervjupersonerna kunde bero på att 

de antingen var lata eller för att de tänker att de kommer att använda plagget ändå någon gång, 

fast det blir aldrig av. Oliva belyser flertalet av dessa beskrivningar i följande citat; 



Elin Ingström, kandidatuppsats S0055A 

32 

 

Haha ja, det har jag många av! Tyvärr, varför jag inte använt dom är väl för att när jag köpt de tyckte jag 

det satt bra och var fint men sen när jag kommit hem gillade jag det inte alls och då är jag för lat för att 

gå tillbaka med det. Eller så tänker jag att jag kanske använder de sen men egentligen kommer man inte 

att göra det. 

Olivia beskrev att hon kan uppleva att ett plagg känns bra att bära i butikens provhytt men att 

hon ibland inte längre tycker det när hon kommer hem. Oliva och även andra intervjupersoner 

gav intrycket av att de upplever sig ha ett större självförtroende och ett större ”mod” i en 

provhytt än de har hemma när de provar kläderna igen. 
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5. Diskussion 

I följande kapitel diskuteras resultatet och slutsatserna som framkommit ur analysen av den 

insamlade empirin för att besvara syftet och frågeställningarna. Avslutningsvis presenteras 

förslag till framtida forskning. 

Uppsatsens syfte var att undersöka, genom intervjuer, hur unga kvinnor upplever deras 

klädkonsumtion i relation till deras identiteter samt hur deras kläders kommunikativa förmåga 

är en del av deras identitetsskapande. De forskningsfrågor som var ämnade för att besvara syftet 

för denna studie lyder; 

• Hur använder och betraktar unga kvinnor kläder som en del av deras 

identitetsskapande? 

• Hur upplever unga kvinnor att de identifierar sig själva med sina kläder? 

• Hur upplever unga kvinnor att de behöver konsumera kläder för att framställa sig 

själva? 

Den teoretiska utgångspunkten som används är en identitetsteori, intrycksstyring samt teori 

som visar på sambandet mellan konsumtion och identitet. 

5.1 Kläder som identitetsskapande medel 

Resultatet visar på att kläderna har en betydande roll för intervjupersonerna identitetsskapande, 

användningen av kläder anses bidra till individers formning och omformning av den egna 

identiteten. Denna studie visar på att de flesta av intervjupersonerna experimenterade med 

kläder och stilar framförallt i yngre åldrar och att de flesta har hittat en slags grundläggande 

klädstil som de gör mindre modifikationer i, främst baserat på trender. Baserat på att 

intervjupersonerna experimenterat med sina klädstilar ligger resultatet i linje med Côtés och 

Levines (2016) resonemang om att försöka finna sin identitet i det senmoderna samhället. När 

samhället förändras försöker vi bemöta dessa förändringar i trender och modet för att 

representeras oss själva. Trots att de flesta av intervjupersonerna har hittat sin stil som de trivs 

med idag går det inte att undvika att de flesta av deltagarna i studien har experimenterat med 

olika stilar och att kläder då kan anses vara ett medel för identitetsskapande. Den första 

forskningsfrågan var ”Hur använder och betraktar unga kvinnor kläder som en del av deras 

identitetsskapande?”, svaret till denna fråga anses vara att intervjupersonerna tidigare 

experimenterat med olika klädstilar för att se vad de trivs med och att de genom detta format 
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sina identiteter. Vidare anses att intervjupersonernas identitetsskapande i relation till klädstil 

inte har upphört trots att de inte experimenterar lika utbrett som de uppgav att de gjorde i yngre 

dagar. De menade på att små modifikationer av deras klädstilar förekommer kontinuerligt. 

Detta anses ligga i linje med Östbergs och Kaijsers (2010) uttalande om att vi experimenterar 

med olika identitetsmöjligheter genom att prova olika klädstilar för att känna efter om det kan 

vara något som vi känner passar. Genom att studera individer i yngre åldrar skulle möjligtvis 

en mer intensiv, aktiv och pågående identitetsskapande process kunna identifieras jämfört med 

processerna som presenterades i denna studie. Skillnaden skulle eventuellt då vara att inget 

färdigt resultat av processen skulle kunna identifieras på samma sätt. 

5.2  Kläder och identifikation 

Vad förmedlar egentligen kläderna vi tar på oss? Kläderna vi bär visar mycket om oss själva 

menar Östberg och Kaijser (2010) samt Jacobson (1994). Resultatet av studien antyder att 

kläder är en viktig komponent i intervjupersonernas liv, de berättade hur de anser att deras 

kläder visar vilka de är och att de till viss del upplever sig kunna avläsa vilka andra är baserat 

på kläderna de bär. Detta ansluter sig väl till det Jacobson (1994) menar, att kläder berättar var 

vi befinner oss på samhällsstegen eller var på samhällsstegen vi skulle vilja befinna oss. I 

resultatet framgick att det förekommer tillfällen där intervjupersoner bär trendiga kläder som 

de egentligen inte gillar att bära. Detta kan tolkas som ett sätt att projicera bilden av sig själv i 

enlighet med vad som är gångbart för stunden och eventuellt även för att uppvisa en slags 

status. Vidare var sköna kläder som betraktas vara fula av intervjupersonerna, såsom 

mjukisbyxor, något som de gärna bar hemma men inte till särskilt stor utsträckning utanför 

hemmet. Förutom att intervjupersonerna ansåg att sådana kläder är fula, beskrev de även att 

det inte upplevs kvinnligt att bära dem. När intervjupersonerna klär sig i kläder som de anser 

vara okvinnliga kan det tolkas som att intervjupersonerna delvis kan kliva ut ur den kvinnliga 

rollen när de befinner sig hemma och att de återupptar den kvinnliga rollen, med allt vad de 

upplever att det innebär, när de lämnar hemmet. Vidare framkom berättelser om hur 

intervjupersonerna klär sig enligt vad de uppfattar vara kvinnligt i särskilda sammanhang. Detta 

kan tolkas som ett exempel på hur intervjupersonerna uppfyller rollen att vara kvinna ur deras 

egna perspektiv. I resultatet framgick berättelser som tyder på att intervjupersonerna upplever 

att det finns vissa förväntningar på tjejer i samhället och att de strävar efter att leva upp till 

dessa genom att agera i enlighet med de upplevda förväntningarna. Baserat på detta ansluter 

sig resultatet sig väl till det Goffman (2014) menar, att framträdanden socialiseras, formas och 
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omformas för att passa in i de förväntningar som finns i samhället. Intrycken vi förmedlar är 

därmed ofta idealiserade på många sätt. 

Den andra forskningsfrågan är ”Hur upplever unga kvinnor att de identifierar sig själva med 

sina kläder?”, det övergripande svaret till denna fråga kan sammanfattas som att 

intervjupersonerna har utvecklat sina egna stilar som definierar en ram för vilka plagg de kan 

tänka sig att klä sig i. Det tolkas med andra ord som att de, som nämndes ovan, i yngre åren 

experimenterat sig fram till den allmänna ramen för deras vuxna stil de nu har och att denna 

stil är något flexibel och fortfarande föränderlig till viss del. Det flexibla i stilarna uppfattas 

vara att stilarna har ett visst spelrum, med andra ord är det inte så att de endast kan tänka sig 

att använda kläder av exakt samma stil och det som uppfattas göra stilarna föränderliga är i 

huvudsak trender och modet. Identifikationen anses vara klädstilarna som intervjupersonerna 

har arbetat fram, stilarna som säger ”det här är jag”.  

5.3 Klädkonsumtion och framställningen av självet 

Resultatet visade på att intervjupersonerna mer eller mindre regelbundet handlar kläder någon 

gång i månaden. De konsumerar kläder för att hänga med i modet och trender, för att de 

upplever att de behövde nya plagg inför specifika sammanhang, exempelvis inför fester, samt 

för att människor i deras omgivning inte ska reflektera över varför de kommer och går i samma 

gamla kläder hela tiden. Detta resultat ansluter sig väl till det Östberg och Kaijser (2010) menar, 

att vi kategoriserar andra människor baserat på konsumtionsaktiviteter och produkter vilket är 

anledningen till att varje enskild individ antar att andra också kategoriserar denne med detta 

som grund. Det kan alltså vara så att det inte bara är själva plaggen i sig som är viktiga utan 

även konsumtionen av dessa i och med att vi genom konsumtion kan uppvisa att vi dels hänger 

med i trender men även har kapaciteten att göra detta, vilket tolkas som en slags 

statusuppvisning. Vidare visade resultatet på att intervjupersonerna söker att passa in bland sin 

gemenskapskrets genom att bära liknande kläder som sina bekanta. Detta ansluter sig väl till 

det Östberg och Kaijser (2010) menar om den identitetsbaserade konsumtionen, nämligen att 

den är uppdelad genom att vi konsumerar för att vara mer lika vissa och mindre lik andra. Den 

tredje och sista forskningsfrågan är ”Hur upplever unga kvinnor att de behöver konsumera 

kläder för att framställa sig själva?”, inledningen till svaret på denna fråga är att vi i dagens 

samhälle vanligtvis kommer över kläder genom konsumtion, vi tillverkar inte lägre våra egna 

kläder. Förutom att själva konsumtionsaktiviteterna kan tolkas ha en betydande del i 
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intervjupersonernas framställning av självet, anses kläderna i sig ha en betydande del i 

intervjupersonernas liv och eftersom vi konsumerar kläder anses det bli en slags samverkande 

effekt mellan dessa delar. 

Côté och Levine (2016) menar att vi i dagens samhälle har många ytliga interaktioner med 

människor som vi inte träffat förut och som vi kanske inte kommer träffa igen och att det då 

kan vara viktigt att projicera en bild av sig själv som berättar vilka vi är. Intervjupersonerna 

menade att de bedömer och i vissa fall också dömer andra människor baserat på deras kläder. 

Det intervjupersonerna berättade kan alltså anknytas till det Côté och Levine (2016) hävdar om 

samhället, att det förekommer många ytliga interaktioner och att det kan vara viktigt hur 

individer väljer att framställa sig. Vidare speglar intervjupersonerna vikten av kläder i relation 

till sammanhanget de befinner sig i genom att de i hemmet gärna runt i kläder som sitter 

bekvämt utan att reflektera över klädernas utseende. I samma stund som intervjupersonerna 

lämnar sina hem, oavsett om det är för att gå till affären, skolan, jobbet eller till en fest är 

klädernas utseende åter av stor vikt. Detta sätt att anpassa sin klädsel efter plats och 

sammanhang ansluter sig väl till Goffmans (2014) teori om regionbeteende. Framträdanden 

äger rum i den främre regionen, där försöker vi upprätthålla och förkroppsliga normer. 

Resultatet visar på att platser som ligger utanför hemmet är främre regioner för 

intervjupersonerna. Den bakre regionen är en region där vi kan koppla av, lägga ifrån oss 

masken som bärs vid framträdanden och där vi kan förbereda oss för nästa framträdande i den 

främre regionen. Intervjupersonernas berättelser om deras beteende i hemmet ligger i linje med 

det Goffman (2014) benämner som den bakre regionen. Genom att byta till bekväma kläder i 

hemmet tolkas det som att intervjupersonerna vilar upp sig efter sitt framträdande. Resultatet 

indikerar på att de förbereder sig för att inträda den främre regionen när de provar olika kläder 

i den bakre regionen fram tills att de känner sig nöjda med sin utstyrsel, eller med det som 

Goffman (2014) benämner som expressiv utrustning. Vidare visar resultatet att hemmet i vissa 

fall alternerar mellan att vara en främre och vara en bakre region. När intervjupersonerna är 

ensamma i hemmet spelar klädernas utseende inte någon särskild roll och hemmet betraktas då 

som en bakre region. När vänner kommer på besök upplever flertalet av intervjupersonerna att 

de behöver byta kläder, varvid hemmet anses gå från att vara en bakre region till en främre 

region. 
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5.3 Slutsats 

Sammanfattningsvis anses studien ha visat på att kläder och klädkonsumtion är en viktig del i 

intervjupersonernas identitet, identitetsskapande och i framställningen av dem själva. De 

beskrev ingående hur kläder upptar mycket tanke och energi i vardagliga situationer och hur 

de strävar efter att uppvisa bilden de önskar förmedla genom bärande och konsumtion av 

kläder. Det upplevdes en viss svårighet att kategorisera de olika identitetsdelarna och 

identitetsprocesserna i denna studie. De olika delarna upplevdes vara relativt tätt 

sammanvävda, både i det teoretiska ramverket men även i hur intervjupersonerna beskrev sina 

situationer. Vidare är begreppen identitet och konsumtion komplexa begrepp som kan studeras 

från många olika infallsvinklar och sammanhang. Enligt Côte och Levine (2016) är det svårt 

att till fullo förstå identitetsprocesser utan att ta hänsyn till flera synvinklar då identitet är 

multidimensionellt. Givet komplexiteten i dessa begrepp anses studien, med hjälp av det 

teoretiska ramverket, bidra till att ytterligare belysa sambandet mellan kläder, klädkonsumtion 

och individers identiteter. Vidare anses studien bidra till ökad självinsikt hos de deltagande 

intervjupersonerna, flertalet av dessa personer nämnde efter intervjuerna att de fått upp ögonen 

dels för hur mycket kläder de egentligen köper och dels för signalerna och budskapen vi kan 

sända ut med hjälp av våra kläder. Flertalet av intervjupersonerna nämnde själva att de tycker 

att det är negativt att vi dömer och bedömer varandra baserat på klädval, de belyste samtidigt 

att de tidigare inte reflekterat särskilt mycket kring detta studerade fenomen. 

5.6 Framtida forskning 

Det område som denna uppsats berörde är hur unga kvinnor upplevde kläder och 

klädkonsumtion kopplat till identitet. Som tidigare nämnt skulle det kunna vara intressant att 

göra motsvarande studie fast i andra åldersgrupper för att undersöka människor i andra 

livsstadier. Vidare hade det kunnat vara intressant att undersöka klädkonsumtion ur ett 

miljöperspektiv för att utreda vilken medvetenhet individer i dagens samhälle har kring deras 

påverkan på miljön. Skulle vi fortsätta att identifiera oss med våra kläder om vi förstår 

överkonsumtionen i helhet och vad det innebär miljömässigt? Det framkom i intervjuerna att 

intervjupersonerna blir påverkade av vad som visas på reklam och sociala medier, därav skulle 

framtida forskning av fenomenet vara intressant att studera från ett makro eller 

helikopterperspektiv, hur institutionerna påverkar vår konsumtion.



Elin Ingström, kandidatuppsats S0055A 

 

 

6. Litteraturförteckning 

Badaoui, K., Lebrun, A.‐M., Su, C.‐J., & Bouchet, P. (2018). The influence of personal and 

social identity on the clothing consumption of adolescents. Can J Adm Sci, 35: 65-78. doi: 

10.1002/cjas.1397. 

 

Bauman, Z. (2008). Konsumtionsliv. Göteborg: Daidalos. 

 

Belk, R., W. (1988). Possessions and the Extended Self. Journal of Consumer Research, 15(2), 

139–168. doi:10.1086/209154 

 

Braun, V. och Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research 

in Psychology, 3 (2). 77-101. ISSN 1478-0887 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 

 

Chan, C., Berger, J., & Van Boven, L. (2013). Identifiable but Not Identical: Combining Social 

Identity and Uniqueness Motives in Choice. Journal of Consumer Research, S288–S300. 

doi:10.1086/664804 

 

Cooley, C.H. (1983). Human nature and the social order. New York: Schocken books. 

 

Côté, J.E. & Levine, C.G. (2016). Identity formation, youth, and development: a simplified 

approach. New York, NY: Psychology Press. 

 

Denscombe, M. (2018). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. (Fjärde upplagan). Lund: Studentlitteratur. 

 

https://doi.org/10.1002/cjas.1397


Elin Ingström, kandidatuppsats S0055A 

 

 

Friberg, F. (red.) (2017). Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. 

(Tredje upplagan). Lund: Studentlitteratur. 

 

Giddens, A. & Sutton, P.W. (2014). Sociologi. (5., rev. och uppdaterade uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Goffman, Erving (2014). Jaget och maskerna: en studie i vardagslivets dramatik. 6. uppl. 

Stockholm: Studentlitteratur 

 

Holmberg, U. Peterson, M. Brodin, M. & Gianneschi, M. (2009) Nedslag i 

konsumtionskulturen. 

 

Håkansson, A. (2017). Konsumtion: ekonomi, samhälle och etik. (Upplaga 1:1). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Jacobson, M. (1994). Kläder som språk och handling: om unga kvinnors användning av 

klädseln som kommunikations- och identitetsskapande medel. Diss. Umeå: Univ. Stockholm. 

 

Krag Jacobsen, J. (1993). Intervju - konsten att lyssna och fråga. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Länsstyrelsen. (2014). Jämlys - En jämställdhetsanalys av klimatpåverkande konsumtion, 

livsstil och makt. Hämtad 2019-04-28 från 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.691fcf616219e10e935762/1526068041018/J%C3

%A4mLYS%20Klimat%20och%20k%C3%B6n%202014.pdf. 

 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. (u.å.). Uppdrag och kunskap. Hämtad 

2019-04-27 från https://www.mucf.se/uppdrag-och-kunskap. 

 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.691fcf616219e10e935762/1526068041018/J%C3%A4mLYS%20Klimat%20och%20k%C3%B6n%202014.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.691fcf616219e10e935762/1526068041018/J%C3%A4mLYS%20Klimat%20och%20k%C3%B6n%202014.pdf
https://www.mucf.se/uppdrag-och-kunskap


Elin Ingström, kandidatuppsats S0055A 

 

 

Nationalencyklopedin. (u.å.). Generation Y. Hämtad 2019-05-19 från 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/generation-y. 

 

Piacentini, M., & Mailer, G. (2004). Symbolic consumption in teenagers’ clothing choices. 

Journal of Consumer Behaviour, 3(3), 251–262. doi:10.1002/cb.138. 

 

Thurén, T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. (2., [omarb.] uppl.) Stockholm: Liber. 

 

Tseëlon, E. (1998). Kvinnan och maskerna, Studentlitteratur, Lund. 

 

Stier, J. (2012). (Van)modernitet och identitet: att förstå sig själv i det samtida samhället. (1. 

uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Valaei, N., Nikhashemi, S., R. (2017) Generation Y consumers’ buying behaviour in fashion 

apparel industry: a moderation analysis. Journal of Fashion Marketing and Management: An 

International Journal, 21(4), 523-543. doi:10.1108/JFMM-01-2017-0002 

 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Hämtad 2019-04-12 från 

https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf. 

 

Östberg, J. & Graffman, K. (2018). Vi är vad vi köper: konsumtionskulturen är här för att 

stanna. Stockholm: Mondial. 

 

Östberg, J. & Kaijser, L. (2010). Konsumtion. Malmö: Liber 

 

 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/generation-y
https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf


Elin Ingström, kandidatuppsats S0055A 

 

 

Intervjuguide 

• Tacka för att du får intervjua personen. 

• Redogör kort för studiens syfte: syftet är att undersöka hur kvinnor i åldersspannet upplever 

sin klädkonsumtion i relation till sin identitet. 

• Frivillig medverkan: Deltagande i intervjuerna är frivillig med rättigheter att närsomhelst 

avbryta. 

• Hantering av material: Allt material från intervjun kommer att behandlas anonymt och 

materialet kommer enbart att användas i denna studie.  

• Fråga om det är okej att spela in intervjun. 

• Erbjud informanten att få ta del av den färdigställda uppsatsen. 

Inledande frågor; 

Vad har du för sysselsättning? 

Är du intresserad av mode? 

Vad spelar kläder för roll för dig? 

Hur tror du att du skulle påverkas om du inte får eller har möjlighet att köpa kläder? 

Konsumtion; 

Hur ofta köper du nya kläder?  

- Motivera 

När du köper kläder, hur får det dig att känna dig? 

Har det hänt att du köpt kläder du inte behöver?  

- Om ja, varför? 

Påverkar andra människors klädval i din omgivning vad du själv väljer att köpa?   

- Motivera 

Har du något plagg som aldrig har blivit använt? 

- Hur kommer det sig? 
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Identitet; 

Anser du att du har en egen och eller specifik klädstil? 

- Förklara 

Har du bytt klädstil någon gång?  

- Om ja eller nej, motivera  

När du öppnar garderoben och väljer dagens kläder, bryr du dig om andras åsikter? 

- Motivera 

Upplever du att du anpassar vad du tar på dig för kläder beroende vad du ska göra? 

- Vara med kompisar eller bara vara hemma? 

Brukar ditt val av kläder variera beroende på om du känner eller inte känner alla människor du 

ska umgås med under den kvällen / dagen? 

Upplever du att dina kläder speglar en bild av vem du är som person? 

Har du en speciellt “look” som säger att detta verkligen är “jag”?  

- Motivera 

Är det viktigt för dig att andra personer i din omgivning ska uppfatta dina kläder som “snygga”? 

- Om ja, varför? 

Upplever du att det är viktigt att få komplimanger för de kläder du har på dig? 

- Varför känner du så? 

När du går på ett socialt evenemang, känner du att du behöver klä upp dig? 

- Om ja, varför? 

Tror du att människor bedömer varandra baserat på klädval? 

- Utveckla 

Upplever du att dina val av kläder kommunicerar den du är? 

- Förklara 
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Har du någon gång upplevt att du inte har något att ha på dig trots att garderoben är full av 

kläder? -  

- Förklara 

  

 


