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Abstract 
Denna studie behandlar kläder och mode som kommunikation och dess roll i individers 
identitetsskapande. Frågor om såväl strukturer på makronivå som beslut på mikronivå lö-
per som en röd tråd genom studiens olika delar. För oss författare var det självklart att för 
att förstå den ena nivån måste en också förstå den andra. Studiens syfte var att genom in-
tervjuer och visuell etnografi undersöka lönearbetande 25-30 åringars identitetsskapande, 
specifikt hur de kommunicerar sin identitet genom konsumtion av kläder och mode. För 
att utforska vårt syfte har vi genomfört och analyserat åtta kvalitativa intervjuer. I research- 
och analysarbete filtreras resultaten genom teorier om postmodernitet, sociala fält och kon-
sumism. Därtill redogör vi för tidigare forskning inom ämnet. Studien visar att individer, 
modeintresserade eller ej, är högst medvetna om vad deras kläder kommunicerar i olika 
kontexter. Samhället tycks genomsyras av de klädkoder som, till största del, konstitueras på 
makronivå.  
 
 
This study treats clothes and fashion as communication and its role in individual's identity. 
Questions about structures on a macro level as well as decisions on a micro level is the 
theme for all the parts of the study. To understand one level, you have to understand the 
other. The purpose for this study was, through interviews and visual ethnography study 
wage earning Swedes between 25 to 30 years old in their creation of identity, specifically 
how they communicate their identity through consumption of clothes and fashion. To ex-
plore our purpose, we have conducted and analysed eight qualitative interviews. In the re-
search and analysing work the results have been understood through theories concerning 
postmodernism, field, habitus and consumerism. We also describe and connect the results 
with previous research. The study shows that individuals, interested in fashion or not, are 
highly conscious about what their clothes communicate in different contexts. Society seems 
to be permeated with codes of clothing constituted on a macro level. 
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Inledning 
Det plingar till i din smartphone. Du plockar, med viss möda, upp den ur fickan på dina 

nya Acne-jeans. En Facebooknotis. Du låser upp mobilen och öppnar applikationen för 

Facebook. En vän har taggat dig i H&M:s senaste inlägg. Du möts av en bild på en välsty-

lad man iklädd en röd skjorta. Texten ovanför bilden lyder: ”Svensk minimalism möter 

fransk elegans – i dag släpps H&M:s kollaboration med franska modeskaparen Lanvin. 

Skynda dig in i närmaste butik eller besök vår webbshop”. Ett par klick senare är du 1 599 

kronor fattigare och ett fåtal procent lyckligare. Två dagar senare får du ett sms, en leve-

ransavisering. På vägen hem efter jobbet går du inom ditt lokala postombud och hämtar 

upp ett vitt wellpapp-paket. När du kommer hem sparkar du av dig skorna, slänger av jack-

an och öppnar ditt paket. Minuten senare tittar du storögt på en röd skjorta och ett par nya 

jeans. Kanske testar du de nya kläderna, för att se om de passar. Kanske plockar du bara 

fram två galgar ur garderoben, hänger upp dina senaste inköp, pressar in dem bland alla de 

andra plaggen och tänker: Fan! jag skulle behöva en större garderob.  

Men vad är det egentligen som du har köpt? Vad fyller klädesplaggen för funktion i en 

människas liv om vi ser bortom den basala funktionella användningen som att skydda sig 

mot väder och vind. Klädesplagget är även ett icke-teknologiskt kommunikationsmedium 

fyllt med en mångfald av semiotiska koder för hur plagget uppfattas och den mening det 

skapar. Att bära ett klädesplagg blir en icke verbal kommunikation på så vis att det inte an-

vänds i tal- eller skriftspråk. Det materiella modet får liv och mening genom användandet. 

Först när du tar fram en skjorta ur garderoben och väljer att sätta på dig den för att gå ut 

och möta människor kan skjortan börja kommunicera. Varje dag avgör vi individers sociala 

status och roll i samhället baserat på vilka kläder människor bär. Karl Marx uttryckte det 

som att kläder kan liknas vid sociala hieroglyfer som både döljer och kommunicerar en 

människas sociala roll (Barnard, 2002: 9).  

Vi vill belysa kommunikation som konsumtion med fokus på mode och kläder. Vi tror 

att de val en individ gör när hen konsumerar kläder kan förklaras med vad individen vill 

kommunicera till sin omgivning. Det blir intressant i ett postmodernt samhälle där indi-

vidualismen ofta lyfts fram före kollektivismen. Genom att intervjua och ta bilder av åtta 

lönearbetande individer och analysera deras klädval vill vi som författare av den här uppsat-

sen ta reda på vilken medvetenhetsgrad som råder i vad människor som klädkonsumenter 

kommunicerar. Hur går tankarna när individer konsumerar sin klädstil och var får man in-

spiration ifrån. Hur stor roll spelar kontext och social klass eller status, både när det hand-



Klä dina identiteter  Examensarbete 2017 
 

  2 

lar om vad som konsumeras eller hur det kommuniceras samt social reproduktion genom 

mode. Vad uppfattas och hur uppfattas de signaler som sänds ut när det handlar om mode 

och kläder. Hur stort handlingsutrymme har individen idag när det kommer till att skapa en 

självrepresentation och identitet i ett samhälle styrt av kommersiella och kapitalistiska kraf-

ter. Ett samhälle där människan, via sociala medier, dessutom ständigt påminns om hur vi 

själva och våra medmänniskor representeras. 

Denna studie är strukturerad enligt följande upplägg: Inledningsvis presenteras det 

syfte och de frågeställningar som ligger till grund för studien. Därpå följer en kontextuali-

sering som beskriver varför ämnet är intressant och relevant. Därefter redogör vi för tidi-

gare forskning och utvalda teoretiska perspektiv. En genomgång av metod och material 

genomförs innan analysdelen presenteras. Slutligen finns två individuella diskussioner att 

tillgå, en diskussion per författare.   
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Syfte och frågeställningar 
Att kommunicera är i allt högre grad en fråga om att konsumera. (Jansson, 2009: 65) 

I det konsumtionssamhälle, som Sverige ofta beskrivs som (se bland annat ECC Sverige, 

2015), tränger sig konsumismen in i samhällets alla vrår. Att konsumtion också påverkar 

vår mellanmänskliga kommunikation är någonting som en del av oss reflekterar över me-

dan andra omedvetet upprätthåller. Ett tydligt exempel som vi alla tar del av varje dag och 

som både berör konsumtion, kommunikation och vår identitet är de kläder som vi bär på 

våra kroppar. De kläder vi konsumerar och bär både segregerar och integrera. De skapar 

skillnader och likheter. Vare sig valen av dina klädinköp är medvetna eller omedvetna blir 

de en del av din representation, av din identitet. 

Vi tycker oss se två samhälleliga strukturer som inte riktigt korresponderar, individual-

ismen och konsumismen. Röster hörs ofta om att människan lever i den mest individualist-

iska tidsepoken någonsin. Valmöjligheterna är oändliga, utbudet av varor och tjänster på 

den globala marknaden är oöverskådligt. Individen satsar i större utsträckning på att göra 

karriär än att bilda familj. Människor är platsobundna och har alla världens möjligheter att 

gå sin egen väg, göra personliga val och skapa en unik identitet. Men det finns också en 

konsumistisk, kapitalistisk struktur. Den är med och skapar de förutsättningar som behövs 

för en individualistisk utveckling. Men den verkar samtidigt ha en motsatt effekt, en likrik-

tande effekt. Kan det rentav vara så att konsumismen gör individualismen till kollektivism 

när det gäller hur vi ser ut och vilka kläder vi bär. Vad säger detta om individers personliga 

identitet, och hur resonerar konsumenter kring detta? Följande syfte och frågeställningar 

har utformats för att undersöka ovanstående: 

Vårt syfte är att genom intervjuer och visuell etnografi undersöka lönearbetande 25-30 

åringars identitetsskapande, specifikt hur de kommunicerar sin identitet genom konsumtion 

av kläder och mode.  

För att avgränsa och konkretisera vårt syfte har följande frågeställningar tagits fram: 

• Varför konsumeras kläder? 

• I vilken grad är våra respondenter medvetna om vad deras kläder kommunicerar? 

• Hur används kläder för att passa in i olika sammanhang? 

• Vilka samhälleliga strukturer styr individens klädkonsumtion? 
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Kontextualisering 
För att förstå sambandet mellan konsumtion och identitet kopplat till kläder som ett kom-

munikationsmedium, presenterar vi en kortare kontextualisering nedan. 

För att koppla vårt arbete till medie- och kommunikationsvetenskap menar vi att de kläder 

som vi bär och konsumerar fungerar som ett icke-verbalt och icke-teknologiskt kommuni-

kationsmedium. Kläder och mode är ett, enligt oss, ganska undanskymt område inom me-

die- och kommunikationsforskningen (se även Crane, 2000: 2). Den explosionsartade ut-

vecklingen av nya teknologiska kommunikationsmedium sedan 1990-talet har stulit en stor 

del av uppmärksamheten. Stort fokus har legat på nya teknologier och dess samhälleliga 

påverkan. Kläder har däremot utgjort en interpersonell kommunikation i tusentals år – och 

de gör det än idag. Även kläderna och modet har påverkats av dagens teknologiska kom-

munikationsmedium genom ständig exploatering i bild och film. Men kläder är trots allt en 

annan form av kommunikation; en icke-verbal och icke-teknologisk sådan. Sociologipro-

fessorn Diana Crane uttrycker klädernas kommunikativa roll både kraftfullt och talande: 

”Clothing, as one of the most visible forms of consumption, performs a major role in the 

construction of social identity.” (2000: 1). Det spelar egentligen ingen större roll om man 

kopplar kläder till mode eller mer som något nödvändigt ont, kläderna talar för dig och mot 

dig, både medvetet och omedvetet. Hur involverad man är i att bry sig om klädmode sam-

manfattas fint i följande citat: ”Ordet ≫mode≪ kan framkalla rysningar av obehag såväl 

som välbehag. För somliga är det liktydigt med en svordom, för andra är det ett budord att 

lyda och följa.” (Lewenhaupt, 2005: 30). Ur en konsuments perspektiv är kläder och mode 

en ingång till en outtröttlig marknad av hur man framställer sig själv. På denna marknad 

kan konsumenter inhandla olika ingredienser av gemenskapskänslor som framställs genom 

olika lager av utsmyckning att paketera sig själv med innan en stiftar kontakt med andra. På 

andra sidan av spektrumet finner vi producenternas ständiga jakt efter att alltid fånga upp 

konsumenternas intresse (Bovone, 2012: 78-79). 

För att få en bild av klädkonsumtionen presenteras följande siffror. År 2015 spende-

rade svenskarna i genomsnitt 934 kronor per person i månaden på klädkonsumtion (Roos, 

2016: 16). Och hushållen spenderade i genomsnitt 24 procent mer på kläder 2015 jämfört 

med 2005. 934 kronor i månaden kanske inte låter som en betydande del av svenskarnas 

totala månadskostnad. Vi lägger onekligen mer pengar på boende och mat. Men om vi re-

flekterar lite över summan och vad den innebär blir den mer intressant. 934 kronor i må-

naden under ett år ger en årsutgift på 11 208 kronor. Ponera sedan att vi spenderar de 11 

208 kronorna tio år i rad: då når vi upp till 112 080 kronor. För de pengarna bör en person 
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rimligtvis kunna köpa de kläder som uppfyller kraven för funktion och basala behov flera 

gånger om. I västvärlden snittar vi 50 inhandlade plagg per år (Kihlberg, 2017). Med andra 

ord verkar det inte som att vi köper nya kläder för att vi inte har några att ta på oss på 

morgonen; vi tycks snarare köpa nya kläder för att upprätthålla eller förändra vår identitet 

och kommunicera med vår omgivning.  
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Forskningsöversikt 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som behandlar liknanden ämnen som de vi 

själva tar upp. Vår forskningsöversikt fungerar som ett underlag för att skapa olika ut-

gångspunkter att behandla i senare analys och diskussion. För att finna tidigare forskning 

som berör kläder som kommunikation och konsumtion får man söka inom medie- och 

kommunikationsforskning men även bredda sig och titta på närliggande akademiska inrikt-

ningar. När det handlar om identitet finns det ofta inbakat i de resonemang som rör kon-

sumtion och kommunikation samt att identitet är en viktig faktor kopplat till klädmode. 

Klädmode blir kommunikation 
Enligt etnologiprofessorn Cecilia Fredriksson (2012, 57) ligger mode till grund för det mo-

derna identitetsarbetet som skapar skillnad, värde och attraktion samt att att det kan analys-

eras som ett sätt att kommunicera. Genom cultural studies-forskningen har mode, med stort 

fokus på kläder, intresserat forskare på grund av klädernas kommunikativa egenskaper. Att 

se på mode genom ett semiotiskt perspektiv har rönt framgång och den franske semioti-

kern och litteraturforskaren Roland Barthes har utvecklat teorier om ”mode som språk”. 

Det gäller att bemästra de koder som finns inom ett föränderligt modesystem, på så sätt 

blir kläder en form av språk. Det handlar till stor del om de meddelanden vi skickar genom 

de kläder vi bär som kan berätta vilka vi är. I samma process ingår även att kunna avläsa 

andra individers klädsel och förstå vad den kommunicerar. 

Karin M Ekström, professor i marketing vid Högskolan i Borås, skriver i The nordic tex-

tile journal om konsumentens perspektiv gällande mode som kommunikation. Ekström an-

ser att det saknas kritisk reflektion kring modereklam. Mode som kommunikation behöver 

analyseras från en mer kritisk ställning och även från konsumentens synvinkel. För en 

bättre förståelse är det viktigt att förstå mode som kommunikation utifrån konsumenten 

och konsumtionsprocessen i en socio-kulturell kontext. Ekström (2010: 5) utvecklar sitt 

resonemang med att alla deltar i konsumtionens catwalk och att man gör detta från en ung 

ålder genom att iaktta, besöka butiker och genom traditionella samt social medier. Även i 

språket hör man uttryck som: ”det där kan du inte ha på dig” och ”det där är omodernt” 

eller ”du är så modemedveten”. I en konsumtionskultur placeras vi som konsumenter i 

relation till oss själva och till andra. Som konsument visar individen vem hen är eller vem 

hen vill vara oavsett vad hen anser om mode och hur mode kommuniceras. Som individ 

konsumtionssocialiseras man in i ett samhälle från ung ålder men det är en process som 

fortgår genom hela livet, även när det gäller klädmode. Det är genom konsumtion som vi 
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skapar våra attityder, kunskaper och färdigheter för att leva som konsument i en marknads-

styrd värld. I och med att det är en process som pågår hela livet kan man bli mer eller 

mindre kunnig gällande mode. Vår socio-kulturella kontext är även en viktigt faktor på 

grund av att mode är socialt konstruerat blir vi som individer socialiserade att tänka mode 

på olika vis, något som även förändras över tid då samhället förändras. Det blir därför vik-

tigt att förstå samtiden för att förstå mode (Ekström, 2010: 6). En stor dragningskraft till 

mode är nymodighet, vilket får människor att känna sig unika. En unikhet som post inter-

net inträde inte har lika lång hållbarhet. Ekström (2010) menar att internet är en stor bidra-

gande faktor till att nymodiga kläder kommuniceras ut snabbare och förvandlas fortare till 

mer vardagliga plagg. 

Identitet i ett postmodernt samhälle 
Laura Bovone, professor i kommunikationssociologi konstaterar att människor vanligtvis 

presenterar sig med kläder på kroppen, både för andra och inför sig själv. På så vis blir klä-

der en del av vår kroppsliga identitet och som en konsekvens av detta även en del av vår 

sociala identitet. Vår kropp är oftast ett faktum (går att förändra genom operationer) men 

hur vi klär oss blir ett resultat av våra egna val (Bovone, 2012: 73). Det har skett en föränd-

ring från modern tid till postmodern tid gällande identitet, enligt Bovone. Hon lyfter upp 

sociologen Zygmunt Baumans resonemang; det moderna identitetsproblemet var att skapa 

en identitet och få den att hålla stabilt över tid, det postmoderna identitetsproblemet är 

främst att undvika fixering och hålla valmöjligheterna öppna. En postmodern identitet kan 

identifieras genom ett hemlöst sinne som inte vet var det ska befästa sina val och inte heller 

vill det. I ett samtida fragmenterat samhälle, där snarare multipla identiteter än social klass 

spelar roll konkurrerar klädval med exempelvis sexuell identitet, livsstil och etnicitet. Men 

kläderna blir samtidigt mer betydelsefulla gentemot social klass än vad de varit innan, klä-

der är fortfarande ett medel för att känna sig autentiskt. Att kläder kan få en framträdande 

roll i att kommunicera identitet i ett postmodernt samhälle beror på att huvudaktören har 

blivit konsumenten istället för arbetaren. Pengar för konsumtion kan bli viktigare för att 

skapa sin självbild än en arbetstitel. Att bry sig om kläder är inte längre något som anses 

specifikt feminint, en utveckling som härrör från bland annat en ny manlig identitet där inte 

arbetet längre är viktigast för mannen. Störst del mode produceras för yngre människor 

som gärna vill skilja sig från äldre generationer i större mån än att skilja sig från lägre soci-

ala klasser (Bovone, 2012: 74). 

Informell och avslappnad klädsel tillåts genom nya, så kallade kreativa ekonomier, blir 

alltmer vanligt; auktoritetsklädsel tappar sin funktion och det blir svårare att skilja på ar-
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betstid och fritid, bland annat på grund av den informella klädseln. Detta kan kopplas till 

individualiseringsprocessen i vår samtid och mynnar ut i att sociala klädhierarkier suddas ut 

men även vår individuella garderob ser ungefär likadan ut för olika tillfällen (Bovone, 2012: 

73). 

Bovone anser att forskningen för mode som kommunikation kan röra sig framåt om 

man talar i termer om materiell kultur istället för den, i hennes mening, utslitna termen: 

kulturindustri. Detta för att knyta an till de artefakter som används i våra vardagliga liv som 

oftast är kopplade till våra behov men berikar våra liv genom att ge det mening. Således är 

utbud och efterfrågan delvis en del av den kulturella länken mellan att ge mening och att 

acceptera mening. Ett objekt kan inneha många olika meningar och det adderas nya me-

ningar i olika sammanhang. Både konsumenter och producenter anses aktiva i denna pro-

cess och att se på konsumtion utifrån detta synsätt kan sammanfattas under begreppet popu-

lärkultur. Bovone refererar till John Fiske (se teoretiska perspektiv); kultur är en konstrukt-

ion som alla bidrar till. Materiella ting som går att förklara genom deras materiella använ-

dande blir färre i ett rikare och mer komplext samhälle. Kläders grundfunktion är att 

skydda/skyla oss men det går inte jämnt ut med hur mycket kläder som produceras och 

konsumeras, det blir svårt att rättfärdiga. Här finner vi istället den kulturella komponent 

hos ett plagg som fungerar som kommunikation och ger en immateriell mening. På så sätt 

kan produktion och konsumtion i massiv form fortsätta, det utvecklas hela tiden nya me-

ningar (eller reproduceras) för kläder och utsmyckning. En individ kan förnya sig själv och 

berätta något nytt om sin identitet i oändlighet. På måndag morgon kan du vakna upp och 

vara punkare för att senare i veckan klä dig i tighta jeans och skjorta. Viktigt att komma 

ihåg, det är kläderna som knyter dig till en social grupp på detta vis, en icke-verbal kommu-

nikation uppstår (Bovone, 2012:78-79). 

Bovone håller inte med Baudrillard eller Bourdieu (se teoretiska perspektiv) i det att vi 

köper en status- eller distinktionssymbol. Istället samlar en postmodern individ på sig olika 

identitetskomponenter till sin mångfacetterade självidentifiering. Bovone har fortsatt in-

tressanta tankar om konsumtion, produktion och kommunikation i en och samma verk-

samhet samt om så kallade gatekeepers (se mer Bovone, 2012). I ett fragmenterat samhälle 

där modet förändras snabbare än någonsin blir den postmoderna individen skickligare på 

att konsumera för att stärka sin identitet. Att se närmare på mode kan hjälpa forskare att 

göra bättre iakttagelser på värderingar som håller på att utvecklas, redan innan de blir en 

norm i samhället (Bovone, 2012: 90).   
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Rebecca H. Holman (1981), assisterande professor i marknadsföring definierar kläder 

(apparel) som en uppsättning av produkter, materiella artefakter, vilka pryder den mänsk-

liga kroppen. Holman vill visa på att det finns fler sätt att kommunicera på för den mänsk-

liga kroppen än oralt tal och språk. Hon menar att utsmyckning av kroppen (kläder) är en 

väldigt stor del i den alldagliga icke-verbala kommunikationen. Likt mycket annan forsk-

ning på området delar Holman upp kläder i olika kategorier av funktioner. En intressant 

aspekt är att rent funktionella egenskaper (support, skydda) anses mindre viktiga än sociala 

och kommunikativa syften med att använda kläder.  Vad gäller kläders mening skriver lek-

torn i visuell kultur, Malcolm Barnard (2002: 72), att människor, i stor utsträckning, är 

medvetna om att de kläder som man sätter på sig i olika kombinationer innehar eller utstrå-

lar en mening. Sen är det inte lika utbrett att människor funderar djupare över vad mening 

är eller att ens kläder skulle bli tolkade för att finna ett ursprung till dess mening. Men det 

finns en överenskommelse i stor utsträckning att många klädinköp görs på grund av att 

människor tror sig förstå hur olika plagg uppfattas och att man gärna bemöter andra män-

niskor baserat på hur de är klädda. I stort finns det två vanliga typer av förklaringar när det 

gäller meningen för mode och kläder enligt Barnard. Den ena är att meningen ligger utan-

för plagget, det vill säga hos designern eller hos den som bär ett plagg (kändis, auktoritet) 

eller så finns meningen i själva plaggets färg, textur och former samt hur dessa är samman-

satta. 

I den svenske medieforskaren André Janssons bok Kommunikation (2009) presenteras 

en rad intressanta teorier och tankar kring begreppen individualism och inkapsling. Inkaps-

lingens logik har utvecklats av bland annat urbanforskaren Lieven De Cauter (se mer i De 

Cauter 2004) och medieforskaren Mark Andrejevic har tagit upp ett liknanden begrepp 

som han kallar för digital enclosure. Vi återkommer till Andrejevic, men först, några tankar 

kring dagens konsumtionssamhälle. Som tidigare nämnts lever vi i Sverige idag i ett sam-

hälle som ofta benämns individualistiskt och konsumistiskt. Det är ett samhälle där olika 

varor flödar och valmöjligheterna är nästintill obegränsade. Utbudet av kommersiella pro-

dukter och tjänster är förmodligen större än någonsin tidigare. De val, små som stora, vi 

människor ständigt ställs inför är oändligt många. Med andra ord borde individualismen 

frodas och olika identiteter formas. Om vi bara ser till det antal valmöjligheter som finns 

när det kommer till konsumtion av kläder och mode borde ju rimligtvis inte speciellt många 

klä sig ”likadant”. Men, den spontana känslan som vi har är att vi trots allt inte skiljer oss åt 

mer än tidigare. Trender från catwalken sipprar nedåt och trenderna från gatan kämpar sig 

uppåt. Och någonstans i den breda medelklassens klädval tycks de sammansmälta. Eller, 
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som sociologiprofessorn Diana Crane också uttrycker det, i det industrialiserade modet 

möts high-fashion och street-fashion (Crane, 2000: 166). Och det är det industrialiserade 

modet de allra flesta av oss möter. Diana Crane, som tittar på mode ur såväl ett historiskt 

som nutida perspektiv, menar att modet och klädindustrin rört sig alltmer mot en likrikt-

ning. Hon pekar på två avgörande anledningar till detta: dels, att samhällets sociala klasser 

och dess klädkoder successivt har upplösts och dels, de stora omkostnader som krävs för 

att etablera sig i den globala klädindustrin vilket lett till att stora, internationella kläd-

konglomerat kommit att dominera marknaden (a.a. 167). Klädkonglomerat som via nog-

grann omvärlds- och trendbevakning i kombination med utbredd marknadsföring lyckats 

säkerställa sin lönsamhet och därmed befästa sin position i toppen av näringskedjan. Detta, 

i sin tur, har gjort det allt svårare för mindre företag och designers att slå sig in i modevärl-

den och skapa lönsamhet.   

Den digitala inhägnaden 
Åter till Mark Andrejevic och hans förklaringsmodell the digital enclosure (den digitala inhägna-

den). Andrejevic (2007: 2) beskriver den digitala inhägnaden som ett rike där varje handling 

genererar information. Ett informationssamlande som pågår såväl i det fysiska som i det 

digitala rummet. Han menar att vår konsumtion i en digitaliserad samtid skapat nya förut-

sättningar för organisationer och företag att kartlägga våra konsumtionsmönster och vanor. 

Genom teknologiska interaktiva artefakter som mobiltelefoner, betalkort och vårt internet-

användande skapas digitala spår vilka oupphörligen samlas in av privata företag. På så vis 

kapslas vi in i vår egen bubbla. En bubbla som skapas genom att vi ständigt är övervakade 

och kategoriseras av olika företag som i slutändan vill få oss att konsumera. De autonoma 

beslut vi ställs inför kan med andra ord påverkas av de förslag som storföretagen riktar till 

just oss. Andrejevic (2007: 5-6) pekar också på den asymmetriska relationen mellan konsu-

menterna och företagen när det gäller insamlandet av information. Konsumenterna ”delar 

med sig” av information om dem själva och företagen samlar in informationen och hävdar 

att den är deras privata egendom. Genom att engagera konsumenterna i produktionen av 

varor med hjälp av interaktiva tjänster där konsumenterna själva kan vara med och rösta 

fram en ny produkt eller att designa sina egna skor skapar företagen också en känsla av att 

konsumenten har en viss makt. Andrejevic (2007: 22-25) hävdar dock att detta, i själva ver-

ket, dels är en marknadsföringskampanj och dels en metod för att samla in ännu mer in-

formation från konsumenterna. Kunder som genom interaktiva tjänster designar sina egna 

varor fungerar samtidigt som en gigantisk fokusgrupp. Företagen tjänar således pengar ge-

nom interaktiva  marknadsundersökningar istället för att betala för dem.         
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Jennifer Craik, professor i modevetenskap och textil, menar att mode är en metod 

som individer och grupper använder sig av för att känna sig bekväma i sig själva i olika kul-

turella miljöer (1993: 10). Mode bygger alltså på olika koder i olika sammanhang och mil-

jöer. Craik rör sig inom en cultural studies-kontext och propagerar således för att mode är 

en social och populärkulturell praktik; kapitalismen må ha förändrat produktionen och 

konsumtionen av modet, men den har inte förändrat dess spelregler. Likt, exempelvis 

Holman, menar även Craik att mode utgörs av utsmyckningen av kroppen genom kläder. 

En utsmyckning som visar på förhållandet mellan kroppen och den kontext eller miljö i 

vilken den befinner sig i.  

Craik diskuterar också modets popularisering genom den populärkultur som strömmar 

ut från Hollywood till stora delar av världen. Craik kallar det för en amerikanisering av mode- 

design, produktion, distribution och konsumtion (1993: 15). Att Hollywoodproduktioner 

och dess kulturella ideal sprids och influerar andra kulturer är någonting som flera andra 

forskare också intresserat sig för. Det som Jennifer Craik kallar amerikanisering benämns 

av en del som kulturimperialism, av andra som kulturell globalisering. Amerikaniseringen 

påverkar och influerar kulturer på flera olika nivåer; dels på mikronivå genom att individer 

konsumerar medieinnehållet och sedermera påverkas av det de ser och dels på en produkt-

ionsnivå. De populära amerikanska kulturproduktionerna fungerar förmodligen även som 

inspiration för kulturproducenter i andra länder. På så vis tar sig de globalt homogena vär-

dena sig in även på en nationell nivå och skickas därigenom mot samhällets individer från 

flera olika håll.  

Craik pekar även på en annan anledning till modets spridning och den ökande kläd-

konsumtionen, nämligen kläder på postorder (1993: 207); eller, som det nutida fenomenet, 

internetshopping. Fjärrbeställningar av kläder har skapat möjligheter för kunder att, oavsett 

plats, kunna konsumera de klädesplagg som tidigare krävt fysisk närvaro i en viss butik. 

Därigenom spreds kläder från en viss stad ut i ett helt land och sedermera ut på en global 

marknad. Kläder på beställning spred färdigförpackat mode till ett överkomligt pris på en 

marknad som nådde fler än någonsin tidigare. På så vis var det en demokratisering av mo-

det. Post postorder hade i stort  sett alla möjligheten att klä sig moderiktigt. Det var även 

ett steg mot det massproducerade vardagsmodets utbredning och dominans (Craik, 1993: 

208).    

Frihetens konsumtion –aktuell då som nu 
Omkring samma tid som postorder slog igenom i USA myntade den amerikanske sociolo-

gen Thorstein Veblen det numera klassiska begreppet conspicious consumption i boken The 
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theory of the leisure class (1899). Ett gammalt exempel men vi anser att det visar på en historisk 

kontext och relevans kopplat till vad människan gör med det överflöd av fritid som tog fart 

runt förra sekelskiftet. Veblens analys av den amerikanska, nyrika medelklassen var banbry-

tande då men tycks oerhört träffsäker idag. Veblen menade att medelklassens växande eko-

nomiska välstånd lett till att individer snarare definierades av vad de konsumerade än vad 

de arbetade med. Veblen (1899: 29) beskriver fritiden som en icke- produktiv konsumtion 

av tid. Individen bör också bevisa eller framhäva sin fritid på vissa sätt, exempelvis via kon-

sumtion av varor. Via konsumtionen framhävs alltså individens sociala position. Conspi-

cious consumption syftar alltså på en lyxkonsumtion som förlorat sin förankring i grund-

läggande materiella behov (Veblen, 1899: 45-47; Jansson, 2009: 86). En ny form av identi-

tetsskapande och en ny form av konsumtion – konsumtion som kommunikation. Veblen 

menade på att kommunikativa beteenden flätades samman med andra vardagliga aktiviteter, 

inte minst konsumtion. Ett ökat materiellt välstånd skapar också ökade möjligheter att 

bygga en identitet genom konsumtion; en ytlig och flyktig identitet som kan användas både 

för att framhäva eller dölja. André Jansson (2009: 87) menar att i de konsumtionsinriktade 

livsstilar som ständigt kräver förnyelse ligger också modet och trendernas centrum. Trender 

och mode som idag inte bara handlar om att vara tidsenligt rätt utan även om att vara med 

eller inte. Att vara inkluderad eller exkluderad. Ett socialt tryck som leder till att det nya blir 

det gamla i samma stund som det konsumeras. Och behoven av att konsumera, exempelvis 

kläder, blir i det närmaste omättligt eftersom tillfredsställelse blir nära på ouppnåeligt. 
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Teoretiskt perspektiv 
I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska perspektiv, de perspektiv som ligger till grund 

för vår analys. Vi har valt att utgå från ett antal teoretiska perspektiv: Baudrillards resone-

mang om objekt och konsumtion i ett postmodernistiskt samhälle, Bourdieus teorier om 

fält, kapital och habitus samt Fiskes teorier om aktiva och medvetna konsumenter. Allt det 

här kopplar vi till konsumtion som kommunikation samt identitetsskapande med fokus på 

kläder och mode.   

Konsumtion, konsumism och populärkultur 

Vi börjar med att reda ut två begrepp som är centrala för vår studie och de kommande teo-

rierna: konsumtion och konsumism, vilka är två skilda företeelser. Konsumtion syftar till de 

handlingar individen utför när hen konsumerar, köper eller införskaffar någonting. Kon-

sumismen däremot, är en teori som behandlar konsumtionens drivkrafter, strukturer och 

samhälleliga påverkan. Konsumismen verkar alltså både horisontellt och vertikalt i sam-

hället. Det handlar om hur konsumenten uppfattar och använder de varor och tjänster som 

marknaden tillhandahåller. Teorier om konsumism används för att undersöka och förstå 

förhållandet mellan producenter, produkter och konsumenter (Laughey, 2007: 199).  

 Under det breda teoretiska fält, som konsumism är, hittar man en rad olika forskare 

som intresserar sig för de mediala och kommunikativa delarna av konsumismen. John Fiske 

är en av de mest framstående inom genren. Fiskes teorier om publikens taktiker och de 

maktfulla producenternas strategier i boken Understanding Popular Culture har använts som 

utgångspunkt för otaliga medieforskare sedan den först kom ut 1989.  

 Fiske teorier kretsar kring populärkultur i ett postmodernistiskt och konsumistiskt 

samhälle. I ett konsumistiskt samhälle är vi alla konsumenter (1991: 34). Att konsumera är, 

i stort sett, det enda sättet att tillskansa sig livets resurser. Det finns materiella-funktionella 

resurser, som kläder och mat, också finns det semiotisk-kulturella resurser, som media, ut-

bildning och språk. Fiske betonar dock att de materiella-funktionella resurserna egentligen 

inte kan skiljas från de semiotisk-kulturella resurserna. En kostym, exempelvis, är inte bara 

ett funktionellt plagg, det är även ett sätt att kommunicera en viss mening. Varje gång 

människor konsumerar producerar vi också en kulturell mening. Fiske menar nämligen att, 

så fort vi konsumerar en vara frikopplas den från den industriella och ekonomiska struk-

turen och börjar istället verka i den kulturella kontexten. Alla varor kan nämligen användas 

av individer för att skapa mening, identitet och forma relationer. Det är här, i den kulturella 

kontexten, som populärkultur skapas.  
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Fiske menar att det finns en motsägelse inom populärkulturen (1991: 23). Å ena sidan 

är den industrialiserad, varor produceras och säljs i ett vinstdrivande syfte. Å andra sidan 

skapas populärkulturen av folket, för att varan ska bli populär måste den konsumeras och 

uppskattas av folket. Kultur kan inte enbart beskrivas som varor; kultur skapas och uppstår 

ur individers meningsskapande och interpersonella utbyte. Med andra ord kan kultur, enligt 

Fiske, bara skapas hos folket, hos individen; det kan inte påtvingas uppifrån. Populärkultur 

produceras inte av industrin, det skapas av folket (a.a. 24). I Fiskes teorier tillskrivs alltså 

publiken stor makt. Istället för att bara acceptera och översköljas av producenternas varor 

gör individen sin egen tolkning av varorna, eller undviker de dem helt och hållet. Fiske an-

vänder sig av termerna oppositionell tolkning och undvikande för att beskriva publikens vardag-

liga metoder gentemot producenterna (Fiske, 1991: 68). Han myntar också begreppet excor-

poration, en övergripande term som beskriver individens motstånd. Excorporation är den 

process i vilken de underordnade skapar sin egen kultur ur resurserna, eller varorna, som 

det dominerande systemet erbjuder (Fiske, 1991: 15). Denna process är central i skapandet 

av populärkultur i ett industriellt och konsumistiskt samhälle. Det är folkets taktik gente-

mot det dominerande systemets strategier. Det finns nämligen, enligt Fiske, ett cirkulärt 

samband mellan folkets excorporation och producenternas incorporation. När folket gör 

jeansshorts av sina jeans plockar producenterna upp folkets taktik och börjar producera 

jeansshorts med fransar. De plockar upp populärkulturen och inkorporerar den i sina 

vinstdrivande strategier. Genom att adoptera folkets tecken på motstånd stjäl producenter-

na också folkets oppositionella tolkning (a.a. 18). På så vis stärker producenterna också sin 

redan dominanta ställning och visar att de kan hantera och anpassa sig till folkets trotsig-

het.       

Fiskes syn på publiken, sprungen ur cultural studies-traditionen, är betydligt mer posi-

tiv än forskare ur exempelvis effektforsknings-traditionen. Fiske väljer att se på individer 

som användare av kulturella resurser snarare än som konsumenter av varor. I själva verket 

handlar det om samma aktivitet, det handlar bara om olika metoder för att teoretisera och 

skapa förståelse kring aktiviteten. Han lyfter fram individen som en aktiv och menings-

skapande användare, snarare än som en passiv konsument. Därigenom betonar han också 

studiet av individen snarare än av mass-publiken. Det finns inte en mass-publik som kan 

kategoriseras utifrån sociala strukturer som klass, kön och ekonomiskt kapital. Fiske anser 

istället att individer, både lättvindigt och flytande, rör sig mellan olika grupper, intressen 

och strukturer (Fiske, 1991: 24-25). Han medger att, exempelvis klass och smak, kan hänga 
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ihop, men de gör det inte nödvändigtvis. Snarare är tillhörigheten till olika grupper baserad 

på tid och kontext. 

Konsumtion och mode i ett postmodernistiskt samhälle     

Engdahl och Larsson (2011: 306) lyfter fram Jean Baudrillard som en drivande kraft i ut-

vecklingen av en postmodern teori om samhället. Ett begrepp som Baudrillard utvecklat är 

hyperverklighet vilket har ersatt verkligheten. Det vill säga att det är svårt att referera till något 

yttre med de tecken och symboler som människor använder sig av idag och våra liv blir 

frikopplade från en ”verklighet”. Hyperverkligheten är istället baserat på symboler som 

utgår från mediernas masspridning av underhållning, information, upplevelser och erfaren-

heter. Engdahl och Larsson (2011: 306) har i samma stycke gjort en fin tolkning om vad 

Baudrillard menar, vilket är följande;  

En klädedräkt har i föregående samhällen varit knuten till bärarens sociala status, den 
har visat på en hierarki. Men när det nu för tiden produceras ett ständigt flöde av nya 
moden som bara refererar till föregående moden säger klädedräkten endast vem 
individen vill vara för tillfället. I denna process har också betydelsen av kroppsformen 
förändrats, det är svårt att veta vad som är en naturlig kroppsform när i princip alla 
människor lever på diet. 

Baudrillard (1996: 199) beskriver människans relation till objekt för att försöka förklara 

konsumtion. Konsumtion är inte, enligt Baudrillard, en passiv företeelse i motsats till pro-

duktion som ofta beskrivs som mer aktiv. Konsumtion är en aktiv form av relation till ob-

jekt men även till samhället och vår värld, ett system av aktiviteter och global respons vilket 

är grunden för hela vårt kulturella system. Baudrillard vill klargöra att konsumtion i hans 

mening inte är objekt och materiella varor, sådana objekt är endast för behov och för att 

tillfredsställa behov. Människor som tidigare i historien handlat, ägt och njutit av varor har 

inte ägnat sig åt konsumtion. Det är inte heller den ökade volymen av varor som handlas 

idag eller att fler behov behöver tillfredsställas som är konsumtion, detta är bara förutsätt-

ningar för konsumtion. Baudrillard menar att konsumtion inte är ett fenomen som kommer 

ur välstånd eller att det är en materiell verksamhet. Det går inte att definiera genom de klä-

der vi bär, vilken bil vi kör eller de muntliga och visuella bilder samt meddelande som vi tar 

emot. Det bör snarare definieras som organiseringen av alla dessa saker till en struktur av 

uttryck. Konsumtion blir således en virtuell totalsumma av alla objekt och meddelanden 

som redan utgör en mer eller mindre sammanhängande diskurs. Och om konsumtion har 

någon mening överhuvudtaget anser Baudrillard att det är en aktivitet som innebär en kon-

stant manipulering av tecken (Baudrillard, 1996: 200).  
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 ”To become an object of consumption, an object must first become a sign” (Baudril-

lard, 1996: 200). Det betyder att ett objekt måste bli externt till en relation som det nu end-

ast symboliserar. Det blir godtyckligt men konsekvent med en faktisk relation som hämtar 

sin konsekvens och mening i abstrakta och systematiska relationer till alla andra symboliska 

objekt. Fredriksson (2012: 58) förklarar Baudrillards resonemang som att varan symbolise-

rar en idé om en relation. Det har sitt ursprung i en marxistisk föreställning om att en vara 

materialiserar kulturen, på så sätt går den att sälja. Vidare köper människor inte längre vad 

de behöver utan de relationer som vi strävar efter, det betyder att vi konsumerar för att 

kompensera. Detta resonemang har fått hög status inom en del postmoderna teorier och 

understödjer ett fokus på varutecknets symboliska funktion.  

 Baudrillard förklarar att transformationen till ett system av tecken (signs) gör att mel-

lanmänskliga relationer blir till relationer av konsumtion, att konsumera och att bli konsu-

merad. Som nämndes ovan blir det idén om en relation som man konsumerar genom en 

rad olika objekt. Konsumtion kan definieras som ett totalt idealistiskt handlande som ge-

nomsyrat varje nivå av historien, kommunikation och kultur. Således är efterfrågan av kul-

tur en levande efterfrågan, men den lever endast i idén om en konsumerad vara; en idé går 

inte att utplåna och konsumtion dör därför aldrig ut. Detta gör att det inte finns några 

gränser för konsumtion och visar på att konsumtion blir svårt att koppla till behov för då 

borde ett tillstånd av tillfredsställelse vara möjlig att uppnå. Istället konsumerar vi mer och 

mer och blir gång på gång missnöjda i slutändan. Konsumtion måste därför hela tiden 

överträffa eller upprepa sig själv för att fortsätta vara det som det är, nämligen en mening för 

att leva. Baudrillard avslutar sitt resonemang med att argumentera för att konsumtion upp-

står genom att försöka nå totalitet i en människas livsprojekt. Det gör att objekt eller varor 

hela tiden måste fördubblas för att kompensera den verklighet som är frånvarande. Summa 

summarum blir att den ostoppbara konsumtionen är baserad på en känsla av brist (Baudril-

lard, 1996: 200-205).  

Bourdieus fältteori 

Den tredje och sista forskaren, vars teorier vi presenterar, är den franske sociologen Pierre 

Bourdieu. Bourdieu intresserade sig för olika samhällssfärer och maktbalansen inom dessa. 

Hans teorier bygger på de tre grundpelarna fält, kapital och habitus (Engdahl & Larsson, 

2011: 243). Han ser det som att samhället består av olika fält, eller positionsstrukturerade 

rum (Bourdieu, 1997: 127). Exempelvis menar Bourdieu att det finns ett politiskt, ett kultu-

rellt och ett ekonomiskt fält. Varje fält har sina generella lagar och specifika egenskaper, sin 
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doxa. Inom varje fält pågår en ständig kamp om att forma och definiera fältet. En kamp 

mellan de dominerande aktörerna, som försöker upprätthålla sin makt, och utmanarna, 

som försöker bryta dominanternas monopol. Ett fälts struktur bygger alltså på styrkeförhål-

landena mellan de aktörer som är involverade i kampen. Makt innebär kapital och kampen 

står med andra ord om vem som ska ha mest kapital och därigenom tolkningsföreträde och 

auktoritet inom fältet (Bourdieu, 1997: 128-129). De aktörer som innehar kapitalet inom ett 

fält använder sig av bevarande strategier för att behålla kapitalet medan utmanarna försöker 

använda sig av omvälvande strategier. Men samtidigt som det pågår en kamp mellan aktö-

rer har de ett visst antal grundläggande intressen gemensamt, intressen som är själva grun-

den för fältets existens. Alla som deltar i kampen bidrar samtidigt till fältets reproduktion. 

Utmanarna kan bara vara så pass omvälvande som spelreglerna tillåter. På så vis förändras 

aldrig fältets grundläggande spelregler och förändringar i maktbalansen skapar snarare bara 

små förskjutningar i dess struktur.  

Habitus är ett dispositionssystem som förvärvats genom en underförstådd eller ut-

trycklig inlärning, och fungerar som ett system av genererande scheman vilka genererar 

strategier (Bourdieu, 1997: 133). Aktörernas roller och positioner inom fälten bestäms i sin 

tur av Habitus, som är en strukturerande struktur (a.a. 133). Habitus beskrivs av Bourdieu 

som ett system av kunskaper och erfarenheter som förvärvas under hela livet genom såväl 

medveten som omedveten inlärning. Varje person har alltså sitt eget habitus och det är per-

sonens habitus som positionerar aktörerna inom fälten. Social klass, utbildning, ekonomi 

och tidigare erfarenheter är exempel på kapitalformer vilka påverkar en individs Habitus. 

Om vi exempelvis tänker oss en etablerad haute-couture designer vars kollektioner visas 

under New Yorks modevecka, har vi att göra med en aktör med högt kulturellt kapital, 

men inte nödvändigtvis ett högt ekonomiskt kapital. En global klädjätte däremot, (exem-

pelvis H&M) har ett otvivelaktigt högt ekonomiskt kapital men ett lägre kulturellt kapital än 

haute-couture designern. H&M och haute-couture designern agerar båda inom klädmodets 

fält och de befinner sig båda i en maktposition, tack vare deras stora kapitalackumulation. 

Men på grund av deras olika former av kapital har de olika roller inom fältet med olika 

social påverkan (Bourdieu, 1997: 215-218). Haute-couture designern sätter de kulturella 

trenderna vilka ofta är i stort sett ouppnåeliga för den stora allmänheten. Därigenom skapar 

de också distinktioner. H&M däremot, inspireras av haute-couture designern och skapar 

prisvärt mode avsett för den stora massan. När H&M:s kläder, inspirerat av haute-couture 

modet når allmänheten försvinner också det modets distinktiva makt. Modet är det senaste 

modet eller den senaste skillnaden. När en trend, plagg eller ett märke blir allmänt spritt 
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avtynar dess distinktiva makt. Eller som Bourdieu uttrycker det: ”När minikjolen når fram 

till arbetarstaden Béthune, då börjar man om från noll.” (a.a. 217).   

Applicering  

John Fiske och Pierre Bourdieu framstår till stor del som motpoler till varandra. Fiske med 

sin positiva syn på den aktiva konsumenten som skapare av populärkulturen ur ett gräs-

rotsperspektiv; och Bourdieu med en mer statisk, top-down-förklaring, där det är de kapi-

talstarka aktörerna som i själva verket styr både marknaden och modet. Det är idén om en 

relation som blir viktig att poängtera när vi sammanfattar Baudrillard. Det handlar om fy-

siska objekt men det är när människan omvandlar dem till tecken som de kan konsumeras 

och få en mening. Ett par vita Adidas sneakers hade kunnat användas till en smoking men 

det är inte så vi har omvandlat betydelsen av det fysiska objektet till ett tecken. Det är där-

emot inte skrivit i sten, det är en ständigt föränderlig process på samma vis som den post-

moderna individen förändrar sin identitet. Det är mening som individen jagar i sitt behov 

av att nå tillfredsställelse, en tillfredsställelse som aldrig uppnås och därför upphör aldrig 

konsumtionen. Kläder är en ständigt aktuell konsumtionsvara och som vi har nämnt tidi-

gare har konsumtion blivit en form av kommunikation. På grund av detta lämpar sig Baud-

rillards teorier väl för vår analys. I analysavsnittet kommer vi även filtrera vår empiri genom 

såväl Fiskes som Bourdieus teorier. Att titta på kläder och konsumtion som kommunikat-

ion ur ovan presenterade teorier ger, enligt oss, studien bredd, djup och en större förståelse 

av resultaten.         

 

 

 

 

  



Klä dina identiteter  Examensarbete 2017 
 

  19 

Metod och material 
I detta kapitel redogörs för de metoder vi använt oss av och det material vi, genom meto-

derna, samlat in. Vi inleder med att beskriva de metoder vi använt för att införskaffa den 

empiri på vilken denna studie bygger: kvalitativa intervjuer och visuell etnografi. Därefter 

presenteras analysmetoderna: text- och bildanalys. Det insamlade materialet, empirin, pre-

senteras kortfattat och därpå följer en förklaring på vilket urval vi gjort och varför. Kapitlet 

avslutas sedan med diskussioner kring de etiska överväganden vi ställts inför och studiens 

validitet och reliabilitet.      

Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Vi använder oss av kvalitativ metod och utgår från ett tolkande paradigm i vår syn på hur vi 

skapar kunskap (Method map1). Detta för att vi tolkar den empiri som vi samlat in genom 

intervjuer och visuell etnografi. Objektivitet eftersträvas men våra tolkningar blir subjektiva 

utifrån vår roll som forskare samt att vår metod inte eftersträvar precisa resultat utan kun-

skapen formas genom hela forskningsprocessen. Ekström och Larsson (2010: 15) menar 

att medie- och kommunikationsvetenskapen är influerad av tolkande vetenskaper och i 

detta arbete har vi valt att använda oss av ett hermeneutiskt angreppssätt. Det innebär att vi 

vill finna den mening och betydelseinnehåll som finns i sociala handlingar, texter, samtal 

och kulturprodukter. När vi tittar på konsumtion av kläder som kommunikation och skap-

ande av en individs identitet vill vi förstå meningen av individers handlingar och resultatet 

av dessa handlingar. Ekström och Larsson (2010:15) använder klädesplagg som ett exempel 

på något som symboliserar och uttrycker en mening. Detta går att förstå om man har till-

gång till samhällets och kulturens koder. Genom att tolka våra intervjuer med utgångspunkt 

i tidigare forskning och våra valda teorier vill vi finna den mening som löser upp samhällets 

och kulturens koder i vår samtid. Viktigt att ta i beaktning är att de koder som gäller nu kan 

vara omkodade imorgon då det pågår en oupphörlig förändringsprocess. Inom hermeneu-

tiken förstår man kunskap som en pågående process där tolkningar och kunskap ständigt 

förnyas (Method map2). 

Kvalitativa intervjuer 
Den empiri vi samlat in, och lagt störst vikt vid,  har framtagits genom att utföra kvalitativa 

halvstrukturerade livsvärldsintervjuer. I intervjuerna har vi inte sökt efter en objektiv san-

ning utan snarare den subjektiva upplevelsen av var och en av respondenternas livsvärld.   
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Vi anser att kvalitativa intervjuer är att föredra framför kvantitativa metoder på grund 

av intervjuns förmåga att förklara och förstå hur människor tänker och handlar. Framförallt 

kan det vara nyttigt att använda kvalitativa intervjuer när frågan hur finns med i forskarens 

funderingar, framförallt hur något upplevs (Kvale & Brinkman, 2014: 143). Intervjun är en 

kunskapsproducerande process som kan ge oss välgrundade beskrivningar av responden-

ternas livsvärldar. Att intervjumetoden är halvstrukturerad innebär att den varken är ett 

slutet frågeformulär eller ett öppet vardagssamtal. Vi har utgått från en intervjuguide som 

fokuserat på tre olika teman (”beskriv dig själv och din stil”, ”förändring och inspiration” 

och ”vad kommunicerar du”). Intervjuguiden utformades för att försöka komma åt de upp-

levelser studien sökte och bestod av tolv, på förhand formulerade, frågor. Med tanke på att 

intervjumetoden var halvstrukturerad ställdes även följdfrågor och vid vissa tillfällen upp-

stod diskussionsliknande situationer mellan intervjuaren och respondenten. 

Det är viktigt att vara medveten om att det inte finns några standardiserade procedurer 

för hur man genomför forskningsintervjuer, däremot kan man använda sig av mer standar-

diserade angreppssätt och tekniker för intervjuundersökningar. Att intervjua är ett hantverk 

som är väldigt situationsbundet, det vill säga att man som intervjuare måste ta bra beslut 

under intervjun för att lyckas väl. Det är inte alltid givet att följa intervjuguiden utan ibland 

kan extra frågor dyka upp i samtalet. Det är upp till intervjuaren att känna av och avgöra 

hur strikt man ska hålla sig till sina förutbestämda frågor. Det blir därför viktigt att vara så 

väl förberedd som möjligt för att kunna hantera olika situationer eller möjligheter för en 

god intervju (Kvale & Brinkman, 2014: 141). Följdfrågor var viktiga för att komma åt den 

mindre medvetna sidan av respondenternas val. Vi hade nämligen en, på förhand, stark 

känsla av att det var där de mest intressanta svaren skulle dyka upp. Att det var genom att 

förmå respondenterna att fundera en gång till över de val de gör som samhällets makro-

strukturer skulle framträda. 

Visuell etnografi 
Som ett mycket användbart komplement till våra intervjuer har vi fotograferat responden-

terna och använt oss av visuell etnografi. Detta för att få ett bildmaterial som givit oss en 

visuell bild, användbar för analys, i hur respondenterna klär sig. Visuell etnografi har sitt 

ursprung inom antropologi och sociologi men har utvecklats till att användas inom fler 

områden, däribland konsumtionsforskning och mediestudier (Pink, 2013: 2). Ingen visuell 

bild eller praktik är i grunden etnografisk av naturen. Det vill säga att ett fotografi använt i 

antropologiskt syfte är ett fotografi som en forskare kan få ut användbar och meningsfull 

information ifrån. Det är inte föremålet, fotografiet i sig, utan hur konsumenten (den som 
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utvärderar fotografiet) kategoriserar den kunskap eller ”verklighet” som ett fotografi för-

medlar. Viktigt att poängtera är också att kontexten påverkar hur ett foto blir uppfattat 

(Pink, 2013: 73-74). Det är således vi som forskare som skapar kunskap i den kontext vi 

befinner oss när vi analyserar de digitala fotografier som vi tagit med våra smartphones. 

Fotografierna som vi har tagit är skapade för vårt etnografiska syfte och tolkas subjektiv av 

oss som forskare, men kan få en helt annan betydelse beroende på var de används och vem 

som studerar fotografierna. Samma fotografi kan ha olika mening vid olika stadier av den 

etnografiska processen (Pink, 2013: 57). I vårt fall har bildernas mening utvecklats i den 

takt som vi förskaffat oss mer kunskap inom området för denna studie. Det är viktigt som 

forskare att vara på det klara med att ”etnografitieringen” av fotografier är kontextuellt de-

finierat. Det bör även finnas en medvetenhet om att de foton som man tar är konstruerade 

av ens subjektivitet och det påverkar hur man förstår fotografiernas mening i forsknings-

processen. Detta görs med en individuell specifik förståelse för fotografi både i en social 

och teknologisk kontext (Pink, 2013: 76). Det mest centrala för att genomföra en lyckad 

forskning med fotografier är att ha förståelse för den sociala och subjektiva kontext i vilket 

bilderna är producerade samt den diskurs där de ges en mening (Pink, 2013: 102). 

Analysmetod: Text- och bildanalys 
Den insamlade empirin har sedermera analyserats och bearbetats i jakt på skillnader, likhet-

er och mönster. För såväl de kvalitativa intervjuerna som den visuella etnografin har en 

deskriptiv kvalitativ textanalytisk metod använts. Utgångspunkterna i analysarbetet har varit 

studiens syfte och frågeställningar – de är linsen genom vilken materialet betraktats och 

bearbetats. Till hjälp i analysarbetet har vi använt oss av vetenskapliga teorier och tidigare 

forskning för att jämföra, filtrera och försöka förstå det material vi samlat in. Vi har så att 

säga applicerat utvalda teorier på den insamlade empirin.  

 Den kvalitativa textanalysen utgår från texten och den omgivande kontexten (Ledin & 

Moberg, 2010: 176). Det är en metod som omfattar många moment men det grundläg-

gande syftet handlar om att förstå textens centrala betydelser (a.a. 177). Genom att vi an-

vänt en utvidgad textanalytiskt metod med ett utvidgat textbegrepp kommer vi även appli-

cera metoden på vår visuella etnografi (a.a 154). Eftersom alla texter skapas i en social situ-

ation, så även våra intervjutexter, är det av största vikt att även analysera dem i en social 

kontext. De semiotiska tecken som texterna innehåller blir meningslösa och otolkningsbara 

om de inte ses som innehåll skapade i ett visst sammanhang. I utformandet av intervjugui-

den och i skapandet av de transkriberade intervjuerna har vi konstruerat texter; genom ana-

lysmetoden dekonstruerar vi istället texterna (a.a. 160). Dekonstruktionen syftar till att 
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finna de mönster, likheter och skillnader som finns i texterna. Samtidigt sätts texterna stän-

digt i relation till varandra, till våra valda teorier och till tidigare forskning.  

Gällande de enkla bilder vi har tagit har vi förhållit oss på följande vis. Endast själva 

fotografiet avslöjar ingenting – den etnografiskt visuella meningen uppstår först när vi 

kopplar samman fotografierna med annan insamlad kunskap i vår analys (Pink, 2013: 153). 

Hur vi analyserar bilderna är baserat på våra forskningsfrågor i en akademisk miljö. Det 

betyder att vi ger dem en specifik mening just för vårt arbete medan de kan få en helt an-

nan mening med ett annat syfte. Bilderna förlorar inte mening när vi plockar in dem i vårt 

arbete utan ges en ny akademisk mening. Fotografierna illustrerar våra intervjuer och kon-

textualiserar tillsammans med det skrivna ordet ett mer komplett arbete med olika delar 

ömsesidigt beroende av varandra. Bildmaterialet vävs in som ett fint komplement i vårt 

arbete. Att vara reflexiv i vårt användandet av bilder är viktigt för den mening som vi skap-

ar genom bilderna (Pink, 2013: 142, 146, 148, 152). 

Bilder är ett språk och bilder läses som text, därför har skapandet av bilden ingen av-

görande betydelse. Den som tar bilden, i detta fall är det vi som forskare, gör subjektiva 

bedömningar om hur vi uppfattar omvärlden (Alling-Ode. 2000: 141). Det ryms mycket 

mer text i en bild än i den skrivna texten. Våra fotografier har tagits rakt framifrån med en 

så intetsägande bakgrund som möjligt för att framhäva respondentens kläder. Det är en 

arrangerad bild vilket är ett medvetet val, det fanns dock inga hänvisningar om hur respon-

denterna skulle klä sig och på så vis blir deras klädval för intervjutillfället autentiska. Vår 

analys av bilderna ligger närmast den semiotiska vilket innebär att bildens grammatik och 

satslära består av tecken. Om vi ska klassificera våra bilder enligt Alling-Ode (2000: 149) 

finner vi Ikon; representerar verkligheten genom likhet, som ett fotografi, och Symbol; är ett 

överenskommet tecken som måste läras in. Kläderna som respondenterna bär blir i det här 

fallet symboler. Bilder uttrycker en idé för kommunikation och de ingår i ett abstrakt språk-

ligt system som benämns som kod. Semiotiken vill vara ett verktyg för att förstå vår samtid 

genom tecken (Alling-Ode, 2000: 148-49). Kläder bär på en mängd koder som analysen 

kommer dechiffrera och på så vis försöka förstå kläders kommunikation i vår samtid. Bety-

delsen i en bild har två huvudformer, denotation och konnotation. Den förstnämnda bety-

delsen kan beskrivas som den ”objektiva” tolkningen. Den senare beskrivs som de gemen-

samma associationer, som tecknet skapar hos människor inom samma kultur (Vigsø, 2010: 

235). Tolkningen av bilderna kommer därför att präglas av vår erfarenhet, bakgrund och 

kunskap.  
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Material 
Vi har genomfört intervjuer med åtta stycken 25-30-åriga löntagare. Intervjuerna utfördes 

ansikte mot ansikte, en intervjuare och en respondent. Sju av de åtta intervjuerna tog plats 

hemma hos respondenten. Den åttonde utfördes på i ett mötesrum på respondentens ar-

betsplats. Dessa intervjuer har vi sedan transkriberat. Den intervjuare som genomförde 

intervjun har även genomfört transkriberingen.  

Transkriberingen innebär att vi transformerar empirin från en form till en annan. Från 

ljud till text. För oss har det varit viktigt att den mellanmänskliga interaktionen som uppstår 

när två personer träffas ansikte mot ansikte inte går förlorade i den transkriberade formen. 

Därför har vi varit noggranna i transkriberingsprocessen och skrivit ut alla ord.  

I samband med intervjuerna genomförde vi även visuell etnografi, det vill säga vi ob-

serverade respondenterna visuellt och dokumenterade detta genom att vi fotograferade 

dem i helkroppsperspektiv. I fotografierna är det respondenternas klädsel som är i fokus. 

Det visuella materialet består alltså av en bild på var och en av respondenterna. Åtta bilder 

som vi analyserat tillsammans med intervjuerna. En av respondenterna valde att dela med 

sig av sin profilbild på Facebook på grund av att personen kände sig mer bekväm med det 

än att bli fotograferad. 

I vissa fall har diskussionen fortsatt efter att intervjun avslutats och ljudinspelningen 

stängts av. Då det i de diskussionerna framkommit ännu mer intressant material har vi frå-

gat respondenten om det var okej att skriva ner några av de citat som sades, vilket vi också 

gjort. De nedskrivna citaten har i analysen behandlats på samma sätt som det inspelade och 

transkriberade materialet.  

Urval 
Vi har valt att studera ett specifikt urval, nämligen unga vuxna löntagare mellan 25-30 år. 

Anledningarna till att valet föll på den gruppen är flera, främst ville vi titta på människor 

som har eget kapital att konsumera med. Unga vuxna befinner sig i ett gränsland mellan att 

vilja hålla kvar i ungdomens glansdagar samtidigt som man dras in i den vuxna individens 

ansvarstagande liv. Vi förutsätter också att det finns ett större utrymme för att vara ung-

domlig en längre period i ett postmodernt samhälle. Dessutom är de intressanta ur ett 

klassperspektiv eftersom unga vuxna med en inkomst har en stor möjlighet att konsumera 

mode då övriga utgifter, oftast, inte är så stora. Inte minst eftersom respondenterna inte 

har bildat familj med barn. Om vi skulle sätta det i ett Bourdieuskt perspektiv kan man se 

det som att unga vuxna förmodligen har ett kortsiktigt högt ekonomiskt kapital och ett 

varierande kulturellt kapital. Vi gjorde även ett val att intervjua fyra kvinnor och fyra män. 
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Mestadels för att få inblick i hur tankarna går beroende på om en är man eller kvinna. Vi 

förutsätter inte att det måste finnas en skillnad men den stereotyp som levt med länge, att 

kvinnor är mer intresserade av kläder och mode, får gärna suddas ut vilket är vår förhopp-

ning när vi gjort vårt urval. Vi vill inte att kön ska vara påverka vår analys i den mening att 

den blir baserade på mestadels män eller kvinnor då vi huvudsakligen inte tittar på köns-

skillnader.  

För att kunna presentera våra resultat och ge en bättre förståelse för vår analys med 

högsta möjliga transparens presenterar vi våra respondenter kortfattat: 

 
• Intervjuperson 1: 28-årig man som bor i Malmö och jobbar som ekonom. 

• Intervjuperson 2: 27-årig man som bor i Malmö och jobbar som transportplane-

rare.  

• Intervjuperson 3: 26-årig man som bor i Helsingborg och jobbar som Key account 

manager. 

• Intervjuperson 4: 27-årig kvinna som bor i Malmö och jobbar som anbudsstrateg. 

• Intervjuperson 5: 29-årig kvinna som bor i Lund och jobbar som sjukgymnast och 

är handbollsspelare på elitnivå. 

• Intervjuperson 6: 26-årig kvinna som bor i Hässleholm och jobbar som process de-

veloper. 

• Intervjuperson 7: 27-årig man som bor i Hässleholm och jobbar som elevcoach. 

• Intervjuperson 8: 27-årig kvinna som bor i Hässleholm och jobbar som projektle-

dare. 

Etiska överväganden 
Genom hela studien har vi som forskare ställts inför olika etiska överväganden. Framförallt 

har det handlat om respondenternas konfidentialitet och känsliga frågor, men även våra 

egna roller i studien har övervägts. Interaktionen mellan intervjuare och respondent  i in-

tervjusituationen påverkar nämligen både respondenten och den kunskap som bildas 

(Kvale & Brinkmann, 2009: 77-78).  

De respondenter, vars svar denna studie bygger på, har deltagit på helt frivillig basis. 

När vi först kontaktade dem informerade vi om vad studien handlade om, hur den skulle 

utföras och upplyste om hur den skulle publiceras. Naturligtvis förklarade vi även att deras 

identitet skulle förbli anonym för alla utomstående läsare. Därefter var det upp till dem att 

tacka ja eller nej.  
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En av de svåraste frågorna vi ställdes inför var hur vi skulle hantera de fotografier vi 

tagit på respondenterna i samband med intervjuerna. Anonymitetskravet, som vi själva 

ställt, innebar att respondenternas ansikte inte fick synas; lösningen blev att pixla deras an-

sikte. Pixlandet genomfördes med hjälp av redigeringsprogrammet Adobe Photoshop. Att 

koppla samman bilden med den tillhörande intervjun innebar också att antalet ledtrådar till 

respondentens identitet blev fler. Men samtidigt, om bild och intervju inte hade kopplats 

ihop hade en stor del av förståelsen, de båda empiriska delarna emellan, gått förlorad. Där-

för har vi valt att koppla samman intervjuerna med respektive bild.  

Att betrakta vår egen roll i studien i allmänhet och i intervjusituationen i synnerhet är 

även det av största vikt ur såväl ett etiskt som transparent perspektiv. Även om det på för-

hand fanns en ömsesidig förståelse och öppenhet mellan oss som intervjuare och respon-

denterna går det inte att blunda för den maktasymmetri som uppstår i intervjusituationen 

(Kvale & Brinkmann, 2009: 48-50). Det var vi som definierade intervjusituationen, be-

stämde ämnet, gick in med mest förkunskap och slutligen avslutade samtalet. Responden-

tens roll var att svara på frågorna och därigenom blotta sig själv.  

Validitet och reliabilitet 
Validitet (giltighet) och reliabilitet (tillförlitlighet) är två viktiga kvalitetskriterier inom kvali-

tativ forskning (Justesen & Mik-Meyer, 2010: 33). Att en studie har validitet innebär att den 

belyser den frågan som studien påstås undersöka. Reliabiliteten handlar om att metoden är 

så pass väldefinierad att en annan forskare skulle kunna göra samma studie, använda sig av 

samma metod och komma fram till samma resultat. Om stor vikt läggs på reliabiliteten kan 

det motverka kreativiteten och variationsrikedomen i analysen (Kvale & Brinkmann, 2009: 

264).  En studies validitet och reliabilitet hänger inte nödvändigtvis ihop – en studie kan ha 

hög reliabilitet och låg validitet, och vice versa. Vi anser att studien har hög validitet ef-

tersom vi undersöker det vi ämnar att undersöka. I en kvalitativ studie är reliabiliteten svår 

att mäta, men vår studie har genomgående utförts på ett noggrant och systematiskt sätt. 

Därmed bör studien kunna utföras med liknande resultat av andra forskare eller studenter. 

Däremot kan den subjektiva förståelsen av empirin skilja sig. Genom vårt systematiska ut-

förande anser vi oss motverka en godtycklig subjektivitet i analysen 

I en kvalitativ studie som den här har det varit viktigt för oss som att uppnå hög ve-

tenskaplig kvalitet på den kunskap vi producerar och presenterar (Kvale & Brinkmann, 

2009: 91). Den ska vara såväl validerad som transparent, det är exempelvis därför vi presen-

terar våra respondenter i detta avsnitt. Det går inte heller att bortse från att vi som forskare 

har tolkningsmonopol på den empiri vi samlar in. I den tolkningen finns givetvis en risk att 
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vi låter vår förförståelse påverka våra analyser vilket skulle kunna leda till missvisande resul-

tat. Genom att filtrera vår empiri genom olika teorier och jämföra dem med tidigare forsk-

ning har vi genomfört en ständig validering av vår kunskapsproduktion. Och i resultatre-

dovisningen och analysen presenterar vi empirin med hög transparens.  
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Analys 
Vår analys kopplar ihop den empiri som vi samlat in med de teoretiska perspektiv och den 

forskningsöversikt som vi redogjort för. Vi analyserar vår empiri utifrån teman baserade på 

de begrepp vår studie utgår ifrån; kommunikation, mode, konsumism och identitet. Vi har 

valt att plocka ut relevanta citat från våra transkriberade intervjuer för att tydliggöra den 

koppling som görs mellan empirin, teoretiska perspektiv och tidigare forskning. Studiens 

syfte och våra frågeställningar ligger till grund för analysen och det är dem vi försöker be-

svara genom vår insamlade empiri. 

När vi utgår från ett postmodernt synsätt på individen kan vi vara överens om att klä-

ders grundfunktion har spelat ut sin roll för konsumtion av kläder. Funktion tas för givet 

och det är istället individens identitet som står i centrum, alltså hur den ska kommuniceras 

genom de klädesplagg som konsumeras. Det kan analyseras utifrån kläders symboliska 

värde som ständigt befinner sig i en förändringsprocess. Tyngdpunkten kan läggas hos in-

dividens egna val att förändra och bygga på sin identitet eller ett större makroperspektiv där 

konsumtionssamhället skapar redan färdiga identiteter. Det kan inte utrönas några större 

sanningar genom våra intervjuer men djupare tankar och mönster går att finna som både 

bekräftar och dementerar tidigare forskning och teoretiska perspektiv. Bilderna av respon-

denterna kompletterar de svar som vi fått på våra frågor och kan subjektivt analyseras med 

hjälp av våra valda teorier och metoder.  

Klädkommunikation 
Hos samtliga respondenter finner vi en medvetenhet om att de konsumerar mer kläder än 

vad som behövs för funktionellt bruk. Det bekräftas även att många av de klädköp som 

utförs görs i första hand för att få en variation i sin garderob: 

 

För att jag ska kunna ha en variation lixom och inte komma med samma kläder varje 
dag […] Intervjuperson 4 

Det rimmar bra med teorier om den postmoderna individen som konsumerar sin kommu-

nikation och olika former av identiteter. Det finns olika svar på detta hos våra responden-

ter som exempelvis ett intresse för mode, att man tröttnar snabbt på sina kläder eller att det 

är viktigt hur man uppfattas av omvärlden och människor i samhället. Jobbet lyfts fram 

som en faktor där man vill kommunicera en mer professionell framtoning. Det blir tydligt 

att varan, klädesplagget, konsumeras som en idé om en relation vilket överensstämmer med 

Baudrillards (1996) tankar. I respondenternas svar utkristalliseras detta genom att man tän-
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ker på hur man klär sig i olika sammanhang Man har olika relationer beroende på om man 

är på jobbet eller har fritid och vill därför kommunicera olika identiteter genom sina kläd-

val, vilket citatet nedan illustrerar: 

 
Och jag skulle väl säga att det skiljer sig i alla fall mellan jobbet och fritiden men inte 
jättemycket men kanske hur man kombinerar det, olika plagg. Asså på fritiden tror jag 
att jag skulle kunna sticka ut lite mer. Intervjuperson 4 

Det finns även de respondenter som lyfter fram att deras klädstil till stor del är genomgå-

ende lik i de flesta sammanhang, det görs ingen större åtskillnad mellan privat och offent-

ligt. I det fall som det skiljer sig kan avgränsas till högtider där det finns en klädkod, exem-

pelvis bröllop. Precis som Bovone (2012: 73) lyfter fram har sociala klädhiearkier till viss 

del försvunnit i den pågående individualiseringsprocessen, det görs ingen skillnad mellan 

arbete och fritid vilket också gör de svåra att skilja åt. Med dagens teknik kan man även 

arbeta hemifrån i många administrativa yrken. Kläderna kommunicerar inte på samma sätt 

att ”nu är jag på jobbet” eller ”nu befinner jag mig i en privat kontext”. Följande citat tar 

upp detta, respondenten såg inte någon större skillnad i sina klädval i olika sammanhang 

utan hade en garderob som hade liknande stuk på kläderna. 

 
[...] men annars så klär jag mig likadant på jobb som till vardags och när jag går ut, det 
är inga stora skillnader däremellan. Intervjuperson 2 

Att mode och kläder förändras över tid har vi slagit fast tidigare i detta arbete men det 

finns inga tydliga gränser när en norm förändras och övergår i något nytt. Det finns gamla 

strukturer som fortfarande lever kvar och det blir tydligt i vissa yrken och arbetsplatser. 

Intervjuperson 5 jobbar inom vården och idrottar på elitnivå, två sysselsättningar som i stor 

grad behållit gamla klädstrukturer och synen på vad de ska kommunicera. Det uttrycks en-

ligt följande: 

 
När jag jobbar då blir det väl nån mer typ av professionalism, vi ska ju alla se likadana 
ut och det ska se stilrent och bra ut. Sjukhuskläderna ska ju ändå ge någon typ av 
status, samma sak är det väl lite med handbollskläder [...] Så det kommunicerar ju 
också att man är del av någonting [...] Intervjuperson 5 

Citatet påvisar att det fortfarande finns klädhiearkier och att kläderna inger en viss status i 

sitt sammanhang på arbetsplatsen. Här väger fortfarande arbetstiteln tyngre och det kom-

municeras genom arbetskläderna. I denna kontext blir Bovones (2012: 74) resonemang om 

att konsumenten har blivit huvudaktör i samhället istället för arbetaren inte giltigt i samma 
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grad. Klädkoden inom sjukvården och den professionella idrotten har behållit sin identitet 

som statusmarkör i ett postmodernt samhället. Individen kan inte själv välja att framhäva 

olika identiteter på denna typ av jobb och gränsen mellan det privata och ens yrkesroll blir 

väldigt tydlig. De funktionella egenskaperna hos kläder, som Holman (1981) menar har 

minskat i betydelse, har fortfarande stor betydelse för individer som jobbar inom branscher 

där kläderna fortfarande fyller sitt funktionella syfte. Att klä sig i sjukhuskläder, så kallade 

scrubs, kommunicerar även en individs utbildningskapital enligt Bourdieus teorier om fält 

och habitus. Det bekräftas även, som Bourdieu (1997: 128-29) påstår, att fältets grundläg-

gande spelregler aldrig förändras i grunden. Det finns inte samma utrymme att utmana i en 

så steril miljö som sjukvården.  

Tidigare forskning har bekräftat att mode till stor del produceras för yngre människor 

och att det över tid också visat på att yngre människor vill skilja sig från äldre generationer  

(Bovone, 2012: 74). En individs kläder kan bekräfta detta och då även kommunicera en 

individs ungefärliga ålder. Det går att utmana den formella klädseln på arbetsplatser som 

exempelvis inom skolan. Inom detta fält finns det inget tvång på hur man bör klä sig men 

det finns föreställningar om hur en lärare bör klä sig trots att det inte fyller någon funktion 

utan blivit en statussymbol. Intervjuperson 8, som jobbar som projektledare inom skolvärl-

den, har funderat över detta: 

 
[...] jag jobbar på en skola så är det ganska, ja, klassisk lärarstil. Och jag tror att jag 
framstår som avslappnad och säker i min klädstil på jobbet. […] Den frångår ju det 
här formella som kanske äldre tänker att man ska ha när man jobbar i en högre 
position. Att man ska ha kavaj, tight kjol och kostymbyxor liksom. Att det är väldigt 
annorlunda mot vad äldre kanske förväntar sig att man ska ha. Så ja, den speglar ju 
absolut att jag är under 30, skulle jag säga. Intervjuperson 8 

Intervjuperson 8 befinner sig i en socio-kulturell kontext som konsument likt Ekströms 

(2010: 5) resonemang. Vi blir socialiserade till att tänka på mode, något som förändras över 

tid när samhället förändras. Om vi förstår den samtid som intervjuperson 8 befinner sig i 

förstår vi också hennes klädstil. Möjligtvis kommer klädstilen snart förändras på grund av 

nymodighetens dragningskraft i att känna sig unik. Något som verkar påverka individen 

ovan med att få en känsla av säkerhet med att klä sig annorlunda gentemot hennes kolle-

gor. Det är trots allt i relation till oss själva men framförallt till andra som våra kläder 

kommunicerar vem en är eller vem en vill vara i en konsumtionskultur. 
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Klädkonsumtion 
Som avslutande fråga till våra respondenter undrade vi varför de köper kläder. Frågan kom 

i slutet på grund av att de under intervjun börjat reflektera över sina kläder och sin stil, nå-

got som de inte gjort i en intervjusituation förut. Både lika och olika reflektioner kunde 

utrönas. Det blir tydligt att för vissa är det ett nöje att konsumera kläder medan för andra 

blir det ett nödvändigt ont i samklang med Lewenhaupts (2005: 30) citat i vår kontext (s. 4). 

Alla våra respondenter konsumerade mer kläder än vad de behövde för funktionellt bruk. 

Det rimmar väl med de siffror som presenterats tidigare över hur mycket kläder som kon-

sumeras i Sverige och västvärlden. Följande citat kan kopplas till Baudrillards (1996: 200-

205) resonemang om att konsumtion uppstår genom den upplevda känslan av brist samt 

Bourdieus (1997: 133) habitus där inlärda strategier används för att positionera sig i ett fält; 

 
[...] Det är ju inte för att jag tycker det är kul oftast men mer för att jag måste [...] för 
att jag ska kunna ha en variation och inte komma med samma kläder varje dag. Men 
det är klart att man har kanske tillräckligt egentligen [...] jag har nog inte det brinnande 
intresset att prova kläder [...] Så det är nog mer att jag borde ha mer eller jag borde 
köpa för att det ska passa in i vissa situationer. Intervjuperson 4 

Citatet ovan speglar många av respondenterna i den mening att först och främst ansåg de 

att de ”måste” köpa kläder, som att det var en självklarhet. Men vid närmare eftertanke 

kom de snabbt underfund med att de egentligen inte behövde den mängd kläder som de 

ägde och konsumerade. Det fanns dock inget direkt svar på varför en var tvungen att köpa 

mer kläder, det blir tydligt att känslan av brist är svår att definiera. Respondenterna förstod 

att kläderna mer var ett verktyg för att passa in i olika sammanhang och att iklä sig olika 

roller. Det fanns en medvetenhet om att kläder kunde underlätta för olika sammanhang, 

med andra ord, respondenterna konsumerade kläder för att kommunicera. Det fanns även 

en mer positiv ton när det gällde att konsumera kläder i följande citat. Det sågs som ett 

intresse och ett nöje för att känna sig snygg samt att man tröttnade snabbt och ville förnya 

sin garderob: 

 
För att det är kul. Men generellt så är man ju inte i behov av allt man köper såklart så 
det blir många köp för att det är kul och för att man vill att folk ska tycka det är snyggt 
och en själv såklart. Intervjuperson 2 

Ja för att jag tröttnar på mina gamla, dom tappar värdet efter några gånger jag använt 
dom. [...] man vill imponera på andra med sin klädsel, man har köpt något nytt och vill 
att folk ska lägga märke till det. Intervjuperson 1 
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Det finns ett positivt synsätt på att hela tiden förnya sin garderob enligt respondenterna 

ovan. De vill placera sig som individer i relation till sig själv och andra genom att känna sig 

snygga genom sina kläder. De baserar en del av sin identitet i de kläder som de anser ska få 

positiva reaktioner från sin omgivning. Idén om att ens klädesplagg är snyggt får endast 

värde i relation till andra individer än en själv. Fiske (1991: 34) resonerar kring den aktivitet 

som det innebär att konsumera. Han anser att individen är en användare av kulturella re-

surser snarare än en konsument av varor. Samma tankemönster kan skönjas i de mer posi-

tiva svaren kring att köpa kläder. Det är ett intresse som berikar respondenternas liv och 

jakten på något nytt och snyggare än tidigare mode ger dem en mening, ett sätt för dem att 

vara nöjda med sig själva, en form av bekräftelse. Det bekräftar Fiske teorier, på så vis att 

individen är en aktiv och meningsskapande användare i högre grad än en passiv konsu-

ment. 

Storföretagen är inte passiva i denna ständigt pågående process, vem utnyttjar egentli-

gen vem? Individer, vilka Fiske föredrar att studera, bryter mönster och skapar nya stilar 

men de plockas samtidigt upp av företagen och mass-distribueras, en process som kan pågå 

i all oändlighet. Det blir svårt att avgöra vem som styr vem, individer är svåra att fånga upp, 

enlig Fiske, på grund av att de enkelt rör sig mellan olika grupper, intressen och strukturer. 

På så vis kan de som shoppar för nöje vara en kategori som konstant försöker bryta sig loss 

och vara nyskapande. Men de kan i lika hög grad vara omedvetna om att stora aktörer 

ständigt bevakar dem (se avsnittet illusionen om individualismen) och på så sätt utnyttjar deras 

känsla av meningsskapande i sin jakt på att kommunicera nymodighet och snygghet. Ge-

nomgående upplevde respondenterna att sociala medier/medier inte påverkade dem men 

att det undermedvetet mycket väl kunde vara påverkade. Om en inte tydligt uttalade sig om 

att man följde en viss inspirationskälla (modemagasin, bloggar etc.) ansåg respondenterna 

att de skapade sin stil genom att iaktta människor, både nära och främmande. Inspirationen 

kunde även vara kopplad till en geografisk plats som ansågs ”hipp”.  

Kläder konsumerades i ett kommunikativt syfte, det vill säga, för att passa in i sin so-

cio-kulturella kontext. På samma gång som man konsumerar för att passa in gör man 

automatiskt även det motsatta, nämligen, skiljer sig från andra. Om vi kan berätta vem vi är 

genom våra kläder kan vi på samma gång berätta vem vi inte är. Många av svaren från in-

tervjuerna innehåller även information om vem respondenterna inte vill vara, illustrerat i 

nedanstående citat: 

 
Och på det viset kanske man skiljer sig från en som, man kan säga ”oo, det är en Gina 
Tricot-tjej som liksom har…vanliga kläder”. Intervjuperson 6 
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”Han ser ut som en banktjänsteman” 
”Reflekterar du mycket över hur andra klär sig?” var en av frågorna vi ställde till våra re-

spondenter. Och svaren tyder på att oavsett hur stort klädintresse respondenterna hade 

reflekterade de i ganska stor utsträckning över hur individer omkring dem klädde sig; 

 
Nä jag gör nog inte det, jag vet ju aldrig vad folk har haft på sig. [...] Men sen ger det 
väl nog ändå ett intryck lite av hur personen är [...]. Intervjuperson 5  

Jag tittar jättemycket på kläder, hur andra klär sig. Jag tycker det kan säga rätt mycket 
om en människa. Intervjuperson 2 

Andra personers kläder kommunicerade i högsta grad med respondenterna. Det råder ing-

en tvekan om att en individs klädsel fungerar som en första och ögonblicklig värdering av 

en individs identitet. Som Diana Crane (2000) påpekar, så har klädseln en stor del i den 

icke-verbala och icke-teknologiska kommunikationen. Någonting som, både Crane och vi 

själva,  menar till viss del glöms bort inom medie- och kommunikationsforskningen. Det är 

precis den formen av kommunikation som den här studien vill belysa. Även Jennifer 

Craik(1993: 10) och Rebecca Holman (1981) menar att kläder är en utsmyckning av krop-

pen och beroende på i vilken kontext kroppen och kläderna befinner sig i kommunicerar 

de något specifikt till omgivningen. Att applicera Baudrillards (1996: 200) postmodernist-

iska teori, om att varor (eller kläder) fungerar som tecken i den mellanmänskliga kommuni-

kationen, ger en viss förståelse kring hur stor inverkan en individs kläder har på hur om-

givningen ser på individen. Tecken som de flesta individer tillskansar sig genom att konsu-

mera. Därmed blir konsumtionen också ett relationsbyggande människor emellan. Varor 

och produkter frikopplas i sin tur från marknaden så snart de konsumerats och börjar där-

efter verka i en populärkulturell kontext, åtminstone enligt Fiskes (1991: 34) syn på kon-

sumtion och kultur. När varor väl frånkopplats marknaden inleds individers användning 

utav varorna och det är också då de börjar skapa mening och kultur, genom just individer-

nas användning. Varorna, eller kläderna i detta fallet, fungerar som semiotisk-kulturella re-

surser som individer använder för att kommunicera med varandra. De blir, som sagt, även 

ett verktyg utifrån vilket andra personer tolkar eller dömer en viss individ. En bedömning 

som kan vara baserad på rent visuella grunder. I en del av respondenternas svar framkom 

denna omedelbara bedömning extra tydligt. 

 
[...] amen dom har liknande kläder som jag har, då är vi nog lika, då kan vi nog umgås 
och komma bra överens. Typ lite så gör man nog, omedvetet. Intervjuperson 6    
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Om nån kommer med ungefär sådana kläder som jag har så tänker jag nog att dom är 
lite som jag. Intervjuperson 5 

Ovanstående citat visar tydligt på hur kläderna fungerar som tecken genom vilka individer 

kan känna tillhörighet och igenkänning. Både intervjuperson 5 och 6 uttryckte det som att 

när de kom in som nykomlingar i en grupp så letade de i första hand efter personer som 

klädde sig på ett sätt som liknade deras egen stil. På samma vis kan man anta att de samti-

digt bortsåg från, eller kände sig exkluderade, från andra personer eller andra grupperingar 

inom gruppen. Något som tyder på klädernas starka kommunikationsfaktor, kultur- och 

identitetsskapande. Kläder används inte bara för att passa in i olika sammanhang utan även 

för att passa in hos andra individer.    

Den lilla staden 
I ett litet samhälle som jag bor i ses man ju som konstig om man skulle ha konstiga 
kläder. I en större stad känns det mer okej att klä sig konstigt liksom.  
Intervjuperson 6 

Att den lilla staden och den stora staden upplevdes som två skilda sociala rum var en tanke 

som dök upp hos flera av våra respondenter. Känslan av den större stadens högre grad av 

tillåtande och tydligare diversifiering uppträdde tydligt i en del svar. Det bör också tilläggas 

att diskussionerna om den lilla staden uppkom hos de respondenter som bor i en mindre 

stad. Någonting som tyder på en tydlig medvetenhet om vilka strukturer som finns. Struk-

turer i form av klädkoder som en individ, om hen vill passa in, måste förhålla sig till. Detta 

är någonting som intervjuperson 6 uttrycker tydligt i ovanstående citat. I ett litet socialt 

rum (den mindre staden) upplevs spelrummet för olikhet vara mindre än i ett större socialt 

rum. Samtidigt finns, rent konkret, samma möjligheter att klä sig annorlunda, samma möj-

ligheter att införskaffa kläder, framförallt via internetshopping. Precis som Jennifer Craik 

(1993: 207) var inne på  har möjligheten att beställa kläder gjort att mode spridits såväl nat-

ionellt som globalt. Anledningen till att intervjuperson 6 upplever spelrummet som mindre 

i hemstaden tycks, med andra ord, inte bero på att möjligheter och förmågor saknas. Det 

tycks snarare som att en geografiskt och kontextuellt bunden struktur styr känslan av vil-

ket  mode som är det hegemoniska. 

Intervjuperson 8, även hon bosatt i en mindre stad, uttryckte även hon en tydlig skill-

nad mellan olika miljöer. På frågan om hur hennes klädstil skiljde sig från andras svarade 

hon: 
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[...] I Hässleholm skiljer den ju sig ganska mycket mot hur andra i min ålder klär sig. 
Men kommer jag till exempelvis Köpenhamn då, om man hänger på Studiestrade eller 
i Kødbyen, då skiljer den sig inte så mycket eftersom jag tycker om second hand och 
mycket 80-90-tals inspirerat. Och det är det kanske inte så många i Hässleholm som 
gör. Utan här har man mer en H&M-stil. Intervjuperson 8 

Även i intervjuperson 8:s svar uppträder alltså miljöbundna skillnader likt de som intervju-

person 6 gav uttryck för. I detta fall är det givetvis viktigt att beakta de skillnader som även 

uppträder inom den lilla staden. Respondenterna själva utger sig för att skilja sig åt från den 

dominerande stilen i den lilla staden, med andra ord verkar det finnas skillnader, om än inte 

lika många och stora som i den större staden. I grund och botten låter det ganska rimligt att 

storleken på städer och orter också skapar större åtskillnad, men det är icke desto mindre 

intressant att se vilken medvetenhet inför skillnaderna som respondenterna visar upp. Vi 

menar på att detta till stor del visar på hur starkt kontextuellt bundet mode är. Kläder, som 

artefakt och som en utsmyckning av kroppen, används av individer som en metod för att 

passa in i en specifik miljö (Craik, 1993:10). Kontexten och miljön blir med andra ord de 

tyngsta komponenten som individen väger in i sitt klädval. Även John Fiske (1991: 24-25) 

är inne på liknande tankar och menar att tillhörigheten till olika grupper till stor del styrs av 

tid och kontext – att de båda komponenterna i själva verket är starkare än klass och kön. I 

dagens samhälle är det snarare så att populärkulturen säger mer om samhället än vad fin-

kulturen gör. I Bourdieus kontext och samtid kan man tänka sig att det var tvärtom och då 

kanske även ett mer stationärt habitus sa mer om aktörernas roll inom de sociala fälten. 

Idag känns, i vår mening, Fiske och Craiks tankar mer applicerbara på såväl individens som 

samhällets strukturering. Individer rör sig lätt och ledigt mellan klasser, grupper och mil-

jöer. Dessutom med en hög medvetenheten på vad som krävs för att passa in i det speci-

fika sammanhanget. Medvetenheten om kontexten och miljöns koder och skillnader fram-

står tydligt hos respondenterna, både när det gäller städer, arbetsplatser och andra miljöer. 

Därmed går analysen vidare till att diskutera vilka de bakomliggande orsakerna till detta kan 

vara.   

De samhälleliga strukturernas påverkan 
Vilka samhälleliga strukturer som påverkar individers klädkonsumtion är givetvis en oer-

hört komplex och grandios fråga. Denna studie tar inte i anspråk att förklara den helt och 

fullt. För att göra det hade en exceptionellt stor studie krävts. Men icke desto mindre 

kommer vi i detta avsnitt, genom vår empiri, forskningsöversikt och valda teorier försöka 

ge en dynamisk och beskrivande analys av de strukturer vi tycker oss se.  
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John Fiskes (1991: 24) teorier om att populärkulturen skapas på gräsrotsnivå, hos och 

mellan de enskilda individerna är optimistiskt attraktiv att omfamna. Att de varor som pro-

duceras av marknaden får sin mening först när de konsumeras och börjar användas av in-

divider är en tanke som, enligt oss, dessutom känns relevant. Men även om kulturen ut-

vecklas på gräsrotsnivå måste frågan om vad som påverkar gräsrotsnivån ställas. En funde-

ring om påverkan illustreras i citatet nedan: 

 
Jag har inte tänkt så mycket på mode men när man tänker på det så påverkas man nog 
av en massa andra saker. Det känns lite som ett grupptryck. Frågan är om man 
verkligen är sig själv.  Intervjuperson 7 

Flera av respondenterna gled under intervjuernas gång in på tanken om att det, trots allt, 

finns ett yttre tryck som påverkar deras agerande i allmänhet och klädkonsumtion i synner-

het. Starka, kontextuellt bundna konventioner upplevdes av alla respondenterna, vilket dis-

kuterats tidigare. Men vad är då bakgrunden till detta? Vi kan visualisera en arbetsplats som 

ett fält, enligt Bourdieus (1997) fältteori, innehållande olika lagar, regler och konventioner. 

Till fältet adderar vi aktörerna, det vill säga de anställda, som inträtt i detta fält med sina 

olika habitus. Aktörerna måste förhålla sig till fältets regler, i detta fall, dess klädkod. De 

kan givetvis försöka opponera sig emot reglerna men då riskerar de också att bli uteslutna, 

på grund av att de hotar fältets grundläggande struktur. En struktur som under en längre 

tid byggts upp av de aktörer med högst ekonomiskt och kulturellt kapital inom fältet. Så 

snart en aktör kliver in i fältet måste hen alltså acceptera fältets regler och om hen vill ut-

mana reglerna kan hen bara göra det inom den ram som gör att hen fortfarande kan be-

finna sig inom fältet. Det aktören kan uppnå är alltså inget mer än en viss förskjutning av 

fältets klädmode. De grundläggande reglerna förblir desamma. Det är mönster likt dessa 

som respondenterna visar upp. Inom klädmodets fält och dess olika rum (arbetsplats, 

skola, nattklubb) finns regler som de förhåller sig till och i väldigt liten utsträckning utma-

nar. Oavsett om dessa fältspecifika regler bestämts av modebranschen eller ett företags 

ledning så är de i högsta grad närvarande och respondenterna tycks lika högt medvetna om 

dem.           

Illusionen om individualismen 
Redan när vi inledde arbetet med den här studien hade vi en vag känsla av att individual-

ismen och konsumismen i samhället inte korresponderar med varandra. Individualismen 

står för den stora valfriheten och konsumismen eller kapitalismen skapar möjligheter för att 

kunna välja allt från tandkrämssmak till semesterresmål. Det vi samtidigt upplevde var att 
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många människor i vår omgivning, i själva verket, inte skiljde sig speciellt mycket åt. Kon-

sumismen och kapitalismen skapar möjligheter för individer att leva som individualister, 

men de verkar samtidigt skapa en likriktning. En likriktning som är svår att sätta fingret på. 

I föregående del diskuterades hur Pierre Bourdieus fältteori kunde förklara den likriktning 

som finns i olika sammanhang och olika miljöer. I denna del förflyttas analysens fokus upp 

mot de företag som pumpar ut sina produkter och budskap över, i stort sett, hela världen. 

På vilket sätt påverkar de populärkulturen? Och, en aning konspiratoriskt frågar vi oss; är 

individualismen en illusion? I följande citat uttrycks en åsikt: 

 
Så det kan bli lite tråkigt, jag tycker många nuförtiden, alltså kläderna sitter ju bra på 
dem, folk är ju väldigt medvetna nuförtiden. Och det är ju både kul och tråkigt, alltså 
att det blir mer och mer likt. Man ser liksom ingen skillnad på en som lagt ner lite tid 
och en som inte har gjort det, i princip, i grova drag. För att det är så enkelt egentligen 
att klä sig bra. Intervjuperson 3  

Den distinktion som Pierre Bourdieu (1997) talar om har enligt Intervjuperson 3:s citat i 

stort sett upphört att gälla. Åtminstone för gemene man, ett tränat och modeintresserat öga 

kan fortfarande upptäcka skillnaderna i en skjortknapp gjord av pärlor och en skjortknapp 

gjord i plast. Vi tror att det till stor del har att göra med att mode tillgängliggjorts för i stort 

sett alla, inte minst genom de stora internationella klädföretagens minutiösa övervakning av 

såväl trender som individers konsumtionsmönster. Diana Crane (2000: 166) beskrev hur 

modets utveckling gått alltmer mot en likriktning i och med att sociala klasser alltmer upp-

lösts och de stora ekonomiska förutsättningar som krävs för att etablera sig på den inter-

nationella klädmarknaden. Någonting som lett till att de stora internationella klädföretagen 

dominerar marknaden. Även Mark Andrejevics (2007) modell, the digital enclosure, förser oss 

med en tänkbar förklaring till varför likriktningen i individers klädkonsumtion snarare för-

stärks än upplöses. Via den interaktivitet som dagens medietekniker erbjuder och via det 

sätt som de stora klädföretagen använder sig av dem, blir individer och deras konsumtion 

ständigt övervakad. All den information konsumenter delar med sig av, och som företagen 

samlar in, används sedermera för att producera och marknadsföra de produkter som den 

stora allmänheten, mest troligt, kommer vara intresserade av att konsumera. Det kan även 

liknas vid John Fiskes (1991: 15-16) teori om hur företagen inkorporerar individernas age-

rande och taktiker i sina egna strategier. Det sociala fältets mode tycks, menar vi, konstitue-

ras dels av de regler som formats genom de mest kapitalstarka aktörerna, såväl de ekono-

miskt som kulturellt starka aktörerna. Och dels av den övervakning och insamling av kon-

sumentdata, som leder till skarpsinnig produktutveckling och marknadsföring. Någonstans, 
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i botten av näringskedjan, återfinns individerna som sinsemellan skapar populärkulturen. 

Men de makrostrukturer som påverkar den utvecklingen tycks, enligt oss, ha stora effekter 

på individnivå. Individualismen, som många intalar sig att de värderar högt och dyrt, fram-

står i denna studie alltmer som en kollektivism styrd av samhällets olika makrostrukturer. 

Vi har valt att benämna det som illusionen om individualismen. Det är en spetsig formule-

ring och vi menar inte nödvändigtvis att den gäller för samhällets alla sfärer; men inom 

mode- och klädsfären anser vi att det är en högst aktuell och användbar förklaring.            
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Bilden av klädstilar 
Nedan presenteras och analyseras bilderna på respondenterna sammankopplat med deras 

intervjusvar om deras egna stilar. Avslutningsvis redovisas en kortare sammanfattning av de 

mönster som framgick ur de åtta bilderna tätt sammankopplade med intervjuerna.   

Intervjuperson 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondenten valde att använda sin profilbild på Facebook för att representera sin stil.  

Svarta byxor och en svart tjockare tröja. Vita sportiga sneakers samt en kromfärgad klocka 

kring vänstra handleden och håller en förmodad shoppingbag. Inga synliga varumärken 

syns på kläderna. 

 
i vardagssammanhang så skulle jag säga att då har man en ledig klädsel men ändå 
genomtänkt för att då vill man utstråla något annat. För att man har ju sin jobbsida 
och sin personliga sida skulle jag säga. 

Respondenten tog fasta på att hans klädstil representerar olika saker i olika sammanhang. 

På jobbet ville han utstråla sin professionella sida medan på sin fritid skulle han ha en mer 

avslappnad och personlig look. Ett bra exempel på att klädstil representerar olika identite-

Figur	1	
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ter baserat på sammanhanget som individen befinner sig i. Bilden illustrerar respondentens 

privata personliga sida, det vill säga, han befinner sig i en miljö där han själv valt kläder ef-

ter egen smak utan påverkan från sin yrkesmiljö. Det fanns en ständigt pågående föränd-

ringsprocess i respondentens klädval på grund av att han snabbt tröttnade på sina kläder 

och attraherades mycket av nymodighetens kraft. En känsla av brist likt Baudrillards (1996: 

205) resonemang kunde skönjas i respondentens resonemang, det fanns ett konstant ut-

rymme för förnyelse. 

Intervjuperson 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inga mönster som bryter, svarta jeans, svart tjocktröja och svart överrock. De vita skorna 

går i en mer sportig men enkel stil. Finns inga tydliga varumärken som är synliga. 

Respondentens beskrivning av sin klädstil överensstämmer väl med hur hen är klädd 

på bilden. Enkla färger, mestadels svart med vita sneakers. Medvetna val för att slippa 

sticka ut, respondenten vill mer passa in men på ett moderiktigt sätt. Genom inspiration 

från kanaler som distribuerar mode höll sig respondenten sig i framkant gällande rådande 

klädmode. Det var viktigt att kläderna inte skulle kommunicera något som bröt rådande 

normer i samhället. Respondenten ville inte att kläderna skulle ta fokus från hens agerande i 

vardagen och i möten med andra människor i en socio-kulturell kontext: 

Figur	2	
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Jag tänker att det ska vara så diskret så osynligt som möjligt men ändå fint lixom på 
nåt sätt, jag klär lixom inte mig sjasigt men det ska vara enkelt och diskret och 
snyggt.[…] Man ska klä sig så enkelt som möjligt så att lyssnaren ska lyssna på vad 
man har och säga, man ska inte tänka som lyssnare ”hur fan ser han ut” eller ”hur kan 
han klä sig så”. 

Intervjuperson 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

[...] nu så går jag mest runt i blått, grått och svart faktiskt. 

Så beskrev intervjuperson 3 sina klädkulörer och enligt arbetsklädseln vid intervjutillfället 

stämmer det väl in. I övrigt beskrev han sitt klädintresse som teoretiskt - det vill säga att 

hans kläder gärna skulle vara unika eller komma från en limiterad kollektion, även om det 

bara var han själv som skulle veta om det. Vid intervjutillfället var han klädd i grå ulltröja 

över en ljusblå skjorta, gråa jeans, svart plastklocka och ett par sandfärgade boots. Men han 

påpekade även att hans vardagsstil skiljde sig från hans arbetsstil. 

 
[...] man jobbar i kontorsmiljö ju, så man kan inte sväva ut. Egentligen vill jag helst gå 
runt i jeans och t-shirt. Men man får anpassa sig efter vad som råder liksom, kulturen 
och så.  

	
	

Figur	3	
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Intervjuperson 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bär en raklång mörkgrön klänning till knäna och svarta strumpbyxor. Inga synliga varu-

märken syns.  

Respondenten beskriver sin stil som enkel och anpassad för att inte sticka ut samt att 

ge ett seriöst intryck på sitt jobb: 

 
Asså på fritiden tror jag att jag skulle kunna sticka ut lite mer, mer höga byxor, 
nerstoppad tröja som som då, det sticker inte ut jämfört med många andra men det är 
inte kavaj som går ner till midjan utan då kan jag sticka ut lite mer än vad jag gör på 
jobbet. 

Kläderna på bilden passar väl in i mönstret av att inte vilja sticka ut och att anpassa sig för 

en mer professionell look när man är på jobbet. Till stor del vill respondenten kommuni-

cera kläders tysta språk för att undvika att bli konfronterad på grund av sin klädstil, re-

spondenten anpassar sig till den norm som råder i hennes socio-kulturella kontext. 

 
 
 
 
 
	
	

Figur	4	
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Intervjuperson 5 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bär tighta blåjeans med en färgglad stickad tröja i rosaröd färg och vita ankelstrumpor. Inga 

synliga varumärken. 

 

Asså de är nog det här jag alltid har på mig, jag har alltid i princip på mig jeans och 
nån stickad skön tröja eller lixom linne och en kofta. Så det är nog lite så avslappnat, 
jag vet inte, det är inte nån stil så riktigt kanske. Men sen på jobbet har jag ju alltid 
arbetskläder. 

Respondenten har förmånen eller nackdelen att i sin professionella arbetsmiljö är klädko-

derna redan utvalda som representerar en status för yrket. Klädintresset är inte stort hos 

respondenten vilket gör att bekvämlighet blir en viktig faktor. Vid närmare eftertanke blir 

det ändå fokus på kläder på grund av att respondenten vill inte sticka ut och försöker att 

passa in i en socio-kulturell kontext när hon köper kläder. Färger används för att visa på 

humöret för dagen, den färgglada tröjan på bilden menar respondenten representerar att 

hon är glad. 

 
 
	
	
	

Figur	5	
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Intervjuperson 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iklädd en grå, over-sized college-tröja, guldglittrig kjol och svarta strumpbyxor deltog In-

tervjuperson 6 i studien. Hon beskrev sig som klädintresserad samtidigt som hon spenderar 

ganska lite pengar på klädkonsumtion. Hon beskrev själv sin stil såhär:  

 
[...] det är väl lite, lite hipster-stil men jag försöker ändå vara ganska proper på jobbet. 

Intervjuperson 6 var också klart och tydligt inne på att hennes stil skiljde sig åt i olika sam-

manhang och att hon anpassade sig efter vissa konventioner.  

 
[...] det finns väl en grundstil liksom. Men sen försöker jag nog anpassa den till vilket 
tillfälle det gäller. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur	6	
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Intervjuperson 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jag skulle beskriva den som stilren. Alltså inte…överdrivet fint och inte…nej alltså 
normalt, snyggt, det matchar, tycker jag. 

Så beskriver intervjuperson 7 sin klädstil. Vid intervjutillfället var han iklädd ett par ljusa 

jeans, en marinblå sweater och en klocka med vit urtavla och brunmelerad rem. Han be-

skrev även sin stil som till stor del ”basic” men att den ändå anpassades efter tillfälle och 

kontext. I sin roll som elevcoach på en högstadieskola upplevde han att de stora skillnader-

na i elevernas möjligheter till klädkonsumtion också påverkade hans egna val av kläder un-

der arbetstid. Ett kontextuellt bundet tryck som tycktes sätta tydliga, om än outtalade, ra-

mar för arbetsplatsens klädkoder.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur	7	
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Intervjuperson 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[...] den är väl ganska ”chill”. Inte så formell. Jag har ju aldrig kavaj eller så på jobbet 
utan jag tycker om en bekväm stil. Som är inspirerad av mycket 80- och 90-tal. 

Snarare bekväm än formell och inspirerad av 80- och 90-talet, så beskrev intervjuperson 8 

sin egen stil. Vid intervjutillfället var hon iklädd vida, ljusa jeans, en svart, lång kofta och en 

klargrön t-shirt, kläder som signalerar en avslappnad stil, likt den hon själv beskrev. Kläder 

och mode var ett stort intresse och hon ansåg att kläderna säger väldigt mycket om en per-

son. Intervjuperson 8 tycks, i likhet med de andra respondenterna, ändå göra en viss åt-

skillnad på sin klädstil på jobbet, kontra på fritiden.  

 
[...] jag har ju en mer formell stil på jobbet [...] min stil är lite mer vågad privat. 

Sammanfattning av bilderna 
Precis som diskuterats tidigare framstår det enligt bilderna ihopkopplat med respondenter-

nas kommentarer att socialt sammanhang utgör en viktig faktor för ens klädval. Det anses 

finnas större utrymme att experimentera med sina kläder utanför ens profession. Det hand-

lar inte om några större utsvängningar, vilket bilderna visar. Enkla och diskreta färger ver-

kar rådande och de förändringar som respondenterna gör i sin privata klädstil är subtila 

Figur	8	
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men får dem att känna sig mer som sig själva. På grund av vårt urval, där respondenterna 

befinner sig i en övergångsperiod till vuxenlivet, finner vi ett synsätt på kläder som är av-

slappnat, på så vis att ”man funnit sig själv”, men även styrt av sociala och kulturella koder. 

Kläderna som representeras genom bilderna blir en bekräftelse av de svar som givits i in-

tervjuerna. Det ska lyftas fram att intervjusvaren ger svar åt bilderna som annars kunde 

varit svåra att få fram genom att endast studera bilderna. Å andra sidan avslöjar bilderna de 

svar som respondenterna givit. Det blir även en uppgift för de som läser detta arbete att 

titta på bilderna och se kopplingar till de resonemang som presenteras av oss som forskare. 

Subjektiva uppfattningar är viktiga att förhålla sig till. Det som en respondent anser vara en 

avslappnad informell klädstil kan tolkas, från bilderna, som en väldigt strikt och formell stil 

enligt läsaren. 
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Sammanfattning  
Nedan presenteras en gemensam sammanfattning och diskussion av studiens huvudsakliga 

resultat och utfall. Avslutningsvis delar vi som forskare upp oss och delger varsin individu-

ell diskussion om studien och våra tankar om framtida forskning inom området.   

Genom vår kvalitativa studie och de svar vi fått från våra respondenter anser vi kunna 

argumentera för att individer skapar och kommunicerar en del av sin identitet genom kon-

sumtion av kläder och mode. Utifrån vårt syfte och våra utgångspunkter har den största 

upptäckten varit att en individ, i ett postmodernt samhälle, inte försöker skapa sig en identi-

tet genom klädval utan skapar sig flertalet identiteter för att passa in i olika sammanhang 

och miljöer. De anpassar sig dessutom smidigt till dessa olika miljöer, medvetenheten kring 

de olika sammanhangens koder tycks, baserat på intervjuerna, hög.  Självklara förklaringar 

till konsumtion av kläder är svåra att besvara, på grund av att det inte fanns någon av re-

spondenterna som kunde rättfärdiga varför de konsumerade mer kläder än de var i behov 

av. Det ger en indikation på att det finns samhälleliga strukturer som påverkar klädkon-

sumtion. Stora aktörer inom klädindustrin anspelar kontinuerligt på individens upplevda 

känsla av att vilja förnya sig och brist på kläder att kommunicera sina identiteter med. En 

marknad baserad på konsumtion kring vilken samhället är uppbyggt. På individnivå ges det 

förklaringar till konsumtionsmönster mest baserat på att man vill kunna passa in i samhälle-

liga kontexter. Klädernas grundläggande funktioner får duka under för nymodighetens in-

doktrinerade kraft som skapar en konstant känsla av brist. Att handla kläder blir en fritids-

syssla (Veblen, 1899: 45-47), ett tidsfördriv där individen i en snabb takt tröttnar på det 

gamla och vill in med det nya. Kläder kommunicerar och visar på samhälleliga förändringar 

och normer, det som igår kommunicerade stil och mode kan imorgon kommunicera något 

omodernt och smaklöst. Samma mönster gäller för de klädkoder som representerar sociala 

hierarkier och kapital, men där sker förändringen i en långsammare takt, framförallt inom 

områden där människor vill kommunicera en professionalitet.  

Individen och dess olika klädstilar existerar i vardagens mellanmänskliga möten. 

Men om en lyfter blicken märker en snabbt att det mellanskikt som Diana Crane (2000: 

166) beskriver, där high-fashion möter gatans stil, är rådande hos våra respondenter. Det är 

inte intresset för mode som styr utan viljan att passa in. Vi konsumerar kläder för att kom-

municera en identitet som ska passa in i olika socio-kulturella kontexter. 
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Diskussion André Magnusson 
I ett sekulariserat Sverige år 2017 finns en växande religiös tro, konsumismen. Idag förkla-

rar konsumismen för människor hur de på bästa sätt ska leva sina liv. En religion anpassad 

för alla. Oavsett om du kallar dig för ateist, kristen eller muslim predikar konsumismens 

budord för alla Sveriges invånare.  

Det kan slås fast att människor konsumerar, det kan slås fast att människor kom-

municerar. Det kan argumenteras för att teorier om den postmoderna individens strävan 

att skapa flertalet identiteter för att passa in i olika sammanhang stämmer. Kläder kommu-

nicerar och identiteter skapas genom konsumtion. Det är förändringsprocessen av kläder-

nas koder som blir viktig att vara uppmärksam på för att studera och förstå kommunikat-

ionen och det varierande identitetsskapandet. Om en individ är intresserad av kläder och 

mode spelar mindre roll i sammanhanget men att vara intresserad kan ha en påverkan i den 

mening att medvetenheten är högre om vad man konsumerar för typ av kläder. Således är 

en sådan individ mer engagerad och involverad i sin klädkonsumtion och har en större vilja 

att visa upp sina nya kläder. Det kan anses ytligt att bry sig om hur man klär sig och att 

lägga tid samt pengar på denna form av kommunikation, det vi valt att kalla för klädkom-

munikation. Möjligen är det en vägvinnande strategi för att skapa sig så bra förutsättningar 

som möjligt för att passa in enklare i ett samhälle där individen innehar flertalet identiteter. 

Även om en person inte har ett större engagemang eller intresserar sig för mode, visar vår 

studie på att människor trots detta prioriterar kläder relativt högt. Det mest grundläggande 

argumentet är att respondenterna inte vill ”ta på sig vad som helst”. Detta ”vad som helst” 

är alltid baserat på sammanhang och i relation till andra människor. I en individs privata 

miljö i hemmet suddas de flesta regler ut. Det blir inte viktigt vad man har på sig och ur en 

kommunikativ synvinkel kan det inte uppstå mellanmänsklig kommunikation genom kläder 

om en individ är ensam. Det är i relation till andra människor som individen baserar sin 

klädkonsumtion och klädval på. Det är på så vis till största del idén om klädesplagget (kon-

sumtionsvaran) som utgör kommunikationen. 

Idéerna formas enligt min mening i den konsumtionssocialisering som Ekström 

(2010) lyfter fram och som pågår genom hela livet. I denna process får individen en bild av 

hur man ska klä sig enligt kulturella och samhälleliga ramar. En vanlig företeelse är att be-

döma eller bli bedömd utifrån hur man klär sig. En sådan diskussion rör sig närmare sam-

hällets normer än nymodighetens mer föränderliga värld. En individs sociala, kulturella, 

utbildnings och ekonomiska kapital får en avgörande roll i hur kläder konsumeras och 

kommunicerar. Familj, umgänge, geografisk plats och kulturell kontext är faktorer som 



Klä dina identiteter  Examensarbete 2017 
 

  49 

bidrar till hur en individ reagerar på kläder samt avgör hur klädseln ser ut i olika fysiska 

rum. Det finns indikationer på att dessa ramar håller på att luckras upp men gamla tradit-

ioner är fortfarande djupt rotade enligt studiens resultat. I en uppkopplad och individualist-

isk tid kan trender och åsikter röra sig framåt i en snabbare takt. Individen kan således 

skapa sig en mer omfattande palett av identiteter, kommunicerade till individer utanför 

hens vardagliga kontext. Det är förvisso inget nytt fenomen men det är inte längre samma 

hierarkiska top-down styrning av trender eller hur en individ bör klä sig, inga sådana up-

penbara mönster uppdagades i vår studie. Det är å andra sidan avgörande för presentation-

en av resultatet hur den som tolkar, utläser vem en individ hämtar sin inspiration från. Den 

eller de inspirationskällor kan ha en hög hierarkisk ställning i personens livsvärld. Som 

Crane (2000: 166) tar upp befinner sig den stora massan av människor i ett mellanskikt där 

högmode och gatans stilar existerar i en smältdegel. Det kan tolkas som att det är de stora 

klädjättarna, exempelvis Inditex eller H&M, sätter en standard i vilka kläder vi människor 

bär. På så vis blir kommunikationens ramar avgränsade till de utbud som är enklast att kon-

sumera för att passa in.  

Individen förlorar handlingskraft i frågan om att skapa sin egna unika identitet 

kommunicerad genom sina kläder. Om Andrejevics (2007) Digital enclosure likriktar indivi-

ders konsumtion genom att övervaka och lagra människors vanor digitalt uppstår det vi i 

denna studie valt att kalla för illusionen om individualismen. Genom ett konstant klickande 

på olika annonser, delningar och scrollande genom olika flöden online, ramar vi in oss 

själva. På så vis blir individer enkla måltavlor för klädföretag och de kan genom sin insam-

lade data klumpa ihop människor i stora kollektiva massor. Det kommuniceras inte längre 

bara genom de kläder vi bär utan redan på förhand kan en person avslöja vilka kläder som 

hen är intresserad av att köpa. Detta kunde respondenterna medge att de möjligtvis var 

påverkade av men de hade inte funderat över det i någon större utsträckning och gjorde 

inga aktiva val för att motverka den pågående övervakning. Likriktning skapas genom en 

snöbollseffekt, på så sätt att om en individ menar att hen inte är speciellt aktiv med att följa 

diverse kläddistributörer eller inspirationskällor (mänskliga reklampelare) finns det många 

andra som gör det. Någonstans måste den mindre aktiva individen göra val när hen kon-

sumerar kläder. Utbudet blir baserat på den information som de mer aktiva individerna 

frivilligt eller ofrivilligt har delat med sig av online. Det finns därför mer eller mindre med-

vetna klädkonsumenter men de konsumerar kläder inom samma ramar av den anledningen 

att klädaffärer är inte geografiskt bundna i vårt tidevarv. Det gör att våra kläder kommuni-

cerar mer likriktat över större geografiska områden och vi blir duktigare på att anpassa oss, 
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framförallt har det blivit lättare att klä sig så att man inte sticker ut. Detta är baserat på de 

bilder vi tagit av respondenterna samt de svar vi fick på var de hämtade sin inspiration 

ifrån. Inspirationen fann de genom aktivt sökande online, studera människor i vardagen 

och av vänners kläder.  

Viljan att inte sticka ut var nästan starkare hos våra respondenter än viljan att passa 

in. Kläderna skulle kommunicera att man passade in och till stor del följde de normer som 

man ansåg vara normala. Det är en subjektiv åsikt vad en person anser vara normalt men 

löser man koderna för kläder bekräftas det genom att slippa försvara sina klädval och inte 

bli dömd utifrån sin klädstil. Som nämndes ovan, ansåg våra respondenter att det var enkelt 

att köpa kläder för att passa in och det var inte ett större problem för dem som inte var 

modemedvetna. Det kunde däremot kännas mer som en börda än ett nöje om man ansåg 

det, i vissa fall, som ett tvång att handla kläder för att kunna smälta in i sin omgivning och 

bygga sina olika identiteter. För de som hade kläder som ett intresse berikade konsumtion-

en deras liv men klädernas funktion som lyckopiller hade en kortvarig effekt. Som Ekström 

(2010) poängterar har internets snabba informationsspridning gjort att nymodigheten i klä-

der inte längre är lika långvarig. Det kan därför argumenteras att de personer vi intervjuat 

har en enklare tillgång till modeuppdateringar men får svårare att hela tiden uppgradera sin 

garderob, det kräver både ett stort engagemang och ekonomiskt kapital. Desto svårare det 

har blivit att hinna med, desto lättare har det blivit att kommunicera de kläder man äger, 

både medvetet och omedvetet. Om det förr ansågs att ett plagg som hängde i ens garderob 

inte kunde kommunicera, eller som nämns ovan att kläder inte kommunicerar när man är 

ensam hemma, har ny kommunikationsteknik förändrat detta. Att lägga upp sig själv och 

sina kläder på sociala medier har skapat större möjligheter att bygga fler identiteter och ut-

vidga kläders kommunikationsförmåga. Det finns även en chans eller risk att en individ 

hamnar på andra människors sociala medier utan att personen har förberett sina klädval. 

Identiteten blir vid ett sådant tillfälle blir svårare att kontrollera och kontrollen över kläder-

nas kommunikation kan gå förlorad.  

 För framtida forskning är klädernas ökade kommunikation genom sociala medier ett 

område att utforska närmare. Framförallt när oönskade bilder blir offentliga eller klädernas 

kommunikation ger ett oönskat resultat då bäraren vid tillfället inte hade för avsikt att 

hamna på bild. Det kan vara nyttigt för forskare som vill förstå samhället att hålla sig upp-

daterad på kläder och klädmodets snabba svängningar. Kläder och vad de kommunicerar i 

olika tider har stor potential att säga mycket om hur ett samhälle är uppbyggt samt hur 

normer och mellanmänskliga relationer förstås genom kläder.	  



Klä dina identiteter  Examensarbete 2017 
 

  51 

Diskussion Anton Persson 
Att individen i dagens postmoderna samhälle lämnar digitala fotavtryck efter sig är någon-

ting som ganska många är medvetna om, åtminstone i en viss utsträckning. Via mobiltele-

fonernas GPS-system, betalkortens registrering och diverse internetaktiviteter övervakas 

människor jämt och ständigt. Enorma massor information (så kallad big-data) samlas in  av 

olika företag. Även om människor är medvetna om att information samlas in är det svårare 

att veta på vilket sätt informationen används – och i vilken grad den påverkar. År 2017 har 

Mark Andrejevic bok iSpy (2007) tio år på nacken men redan då påpekade han den ovilja 

som fanns hos företagen när det kom till att dela med sig och berätta hur informationsmas-

sorna användes. Insamlandet har förmodligen ökat sedan dess men transparensen har för-

blivit lika låg som tidigare.  Precis som vi redovisat i studien uppvisar våra respondenter en 

hög medvetenhet när det kommer till vilka klädkoder som gäller i olika sammanhang och 

kontexter. De visar däremot upp en betydligt större osäkerhet kring varför de faktiskt upp-

lever det som ett krav att ständigt konsumera mer kläder. Under intervjuerna framgick det 

ganska tydligt att respondenterna inte riktigt reflekterade över var det utomstående kravet 

kom ifrån. Det vi tror och menar på är att det kravet, i relativt stor utsträckning, skapas 

genom de sociala påtryckningar som skapas via reklam, marknadsföring och olika medier. 

Marknadsföring, som i sin tur, är noga framtagen med hjälp av den big-data, som individer 

delat med sig av,  som grund. Det Andrejevic (2007, 25) bland annat betonar är den inter-

aktivitet som dagens digitala medieteknologier tillhandahåller. Teknologi som kan användas 

för att uppmuntra konsumenter att förse företag med större mängder och mer detaljrik 

information genom att använda sig av interaktiva tjänster. Denna typ av interaktiv mark-

nadsföring resonerar väl med mode- och klädbranschen. Genom tjänster, som exempelvis 

NikeID och mi Adidas, tillåts konsumenterna själva delta i designprocessen av de varor de 

inhandlar. Som kund kan du välja dina egna färger, mönster och ditt eget tryck samtidigt 

samlar företagen in information om vilka som är de mest populära alternativen just nu. En 

metod som demokratiserar modebranschen eller en metod som förser företagen med 

marknadsundersökningar i realtid – det finns självklart två sätt att se det på. Men den öp-

penhet som företagen, genom att bjuda in till deltagande och interaktivitet, vill ge sken av 

genererar tveklöst högst användbart marknadsföringsunderlag, och dessutom god PR. Den 

känsla av deltagande, som de interaktiva tjänsterna skapar, utnyttjar samtidigt konsumen-

terna som “nyttiga idioter” som utför ett gratisarbete för de företag som tillhandahåller 

tjänsterna och produkterna.   
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Andrejevic modell bestående av ständigt informationssamlande i den digitala inhägna-

den erbjuder en förklaring till vilka trender som sipprar ner genom samhället, från företa-

gen till individerna. Kanske är det även en del av förklaringen till den likriktningen inom 

klädmodet som Diana Crane (2000, 166) nämner. De globala klädjättarnas förmåga att ge-

nom marknadsanalyser, vara trendkänsliga, sammansmälta high-fashion med street-fashion 

och kunna leverera mode till relativt låga priser verkar enligt vår studie skapa mindre dis-

krepanser mellan individers klädstilar.  

Det finns även en intressant, eller kanske snarare uppseendeväckande, oskriven regel, 

nämligen att om du inte köper nya kläder, om du inte konsumerar – då ses du antingen 

som snål eller omodern. I värsta fall ses du som både och. Eventuellt anses du till och med 

socialt missanpassad om du misslyckas med att klä dig enligt rumsliga och tidsliga koder. 

Snedsteg som i stort sett bara kan undvikas genom ändlös konsumtion. Andrejevic teorier 

kan bara ses som en del av förklaringen till konsumtionen och klädkoderna runt om i sam-

hället. Frågan om varför vi fortsätter konsumera kläder är mer komplex än så, vilket vi för-

sökt visa på i studien. Den digitala inhägnaden må vara ett av de mest kontemporära bidra-

gen till förklaringen av den ständigt pågående konsumtionscykeln  och skapandet av kläd-

koder. Men eftersom processen pågår på såväl makro- som mikronivå måste man även se 

till den mellanmänskliga påverkan. I skapandet av trender och koder i en populärkulturell 

och mellanmänsklig kontext (Fiske, 1991: 24) tycks vi som individer också ställa krav på 

varandra att passa in. Enligt vår studie tycks respondenterna också anstränga sig för att 

göra just det. De anpassar sig för att smälta in i vardagens olika sammanhang och miljöer. 

Företagen påverkar populärkulturen genom att tillhandahålla de varor med vilka den skap-

as, men de utnyttjar också de krav som individerna därefter skapar sinsemellan för sin egen 

fortsatta vinning.         

Klädval kan givetvis göras utifrån (och påverkas av) en mängd andra kriterier än de vi 

diskuterar, exempelvis, sinnesstämning, väder och aktivitet. Frågan om varför vi människor 

köper mer och mer kläder skulle, enligt mig, vara oerhört intressant att studera ur ett mer 

psykologiskt perspektiv. Vilka känslor är det som väcks av mode och vilka känslor är det 

som uppfylls via klädkonsumtion? I denna studie har vi vidrört den känslomässiga sidan av 

mode och klädkonsumtion som identitetsskapande och kommunikation, men med ett ännu 

större fokus de upplevda känslorna kopplat till samhällets makrostrukturer skulle ännu en 

intressant studie kunna utföras. Kläd- och modebranschen är intressant och aktuell ur flera 

olika samhälleliga perspektiv. Vilken påverkan har den exempelvis på den sociala och mil-

jömässiga hållbarheten runt om i världen. De flesta av oss är medvetna om att klädindustrin 
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varken är den renaste, ur ett miljömässigt perspektiv, eller den hederligaste, ur arbetsmiljö-

perspektiv. Trots det fortsätter vi att konsumera, utan några större betänkligheter dessu-

tom; av de åtta respondenter vi intervjuat var det bara en som påstod sig tänka på miljöfrå-

gor när hen konsumerade kläder, exempelvis. I och med frågor om hållbarhet återkommer 

man dessutom återigen till den stora frågan om varför vi fortsätter att konsumera kläder. 

Men, det är kanske inte så konstigt; i ett kapitalistiskt-ekonomiskt samhälle, likt det vi i Sve-

rige lever i idag, uppmuntras konsumtionen eftersom det ekonomiska systemet bygger på 

den. Marknadens aktörer kommunicerar mer än gärna de stora fördelarna med att köpa en 

ny tröja, de är mer återhållsamma när det kommer till berättelsen om hur tillverkningen 

påverkat miljön och de människor som sytt den. När man dessutom, som vi gjort, sätter 

klädbranschen i ett postmodernt perspektiv, där individens konsumtion bygger på en stän-

dig känsla av brist (Baudrillard, 1996: 205), framstår det som rimligt att individen också 

kommunicerar genom kläder. Och för att kommunicera på ett tilltalande sätt ska det ska 

helst vara nya sådana.  

Ämnena för vidare forskning kring mode och kläder som kommunikation tycks under 

arbetet med den här studien bara blivit fler och fler, ovan har jag nämnt några. Men hur 

stort fokus som än läggs på klädernas kommunikativa element tycks det smått omöjligt att 

skapa sig en tydlig bild av dess påverkan utan att placera dem i en större samhällelig och 

ekonomisk kontext. Klädernas roll i en individs identitetsskapande är helt enkelt en kom-

plex angelägenhet. Avslutningsvis vill jag lyfta fram ett sista, högst aktuellt, framtida forsk-

ningsfråga – nämligen, vilken påverkan en individs kläder har för hens chanser att integre-

ras i det svenska samhället. Människor som flytt från runt om i världen och kommer till 

Sverige med olika kulturella, ekonomiska och religiösa preferenser som påverkar deras sätt 

att klä sig. Hur stor roll spelar deras kläder i frågan om att integreras och accepteras i ett 

nytt land? Och vad kommunicerar dessa kläder till svenska arbetsgivare och invånare?      
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