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Förord 
Vi vill framför allt tacka våra informanter och våra fält som genom sin medverkan gjort denna 
antologi möjlig. Vi vill även tacka etnologen Karin Lövgren på Tema Äldre och Åldrande vid 
Linköpings universitet som varit vår handledare under projektet. Hon har givit oss konstruktiv 
kritik och givit oss bra respons på våra frågor och funderingar. Hon har också på ett positivt och 
inspirerande sätt uppmuntrat och hjälpt oss i vårt skrivande. För övrigt vill vi rikta ett varmt tack 
till våra vänner och vår familj som stöttas oss i vårt arbete. 
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Lost in consumption? - En antologi om konsumtion och 
identitetsskapande 

Inledning 
Det är lördag förmiddag. Du är på stan och handlar. Det är fullt av människor i butikerna och 
reklamen strömmar ut ur högtalarna. Vad är det som lockar dig hit och vad du gör egentligen 
här? Du väljer, vrakar, känner, trycker, luktar och smakar. Du lockas, inspireras, luras och inleds i 
frestelse. Butikerna konkurrerar om dina pengar, om dina val. ”Välj rätt, välj smart, välj på lång 
sikt, välj på kort sikt, välj mycket, välj lite, bara du väljer!”  

Det du gör är att konsumera och konsumtion är det vi kommer att skriva om i den här 
antologin. Konsumtion kan vara allt från ditt köp av tuggummi, ett par nya skor, en gammal päls 
från 70-talet, en resa till Indien, en helg på spa, till en kebabrulle nere på hörnet. Samtidigt 
innebär detta att du betalar för smaker, utseende, åsikter, upplevelser, känslor och kulturer. Detta 
är att leva i ett konsumtionssamhälle. Det du konsumerar speglar vem du är och hur du vill att 
andra ska uppfatta dig – alltså din identitet. 

Vi har valt att lägga vårt fokus på identitetsskapande och konsumtion. Med identitet syftar 
vi på de roller som en människa gestaltar i olika situationer. Dessa roller kan uttryckas genom vad 
en människa konsumerar. Med konsumtion menar vi här varor och tjänster och även de 
upplevelser, drömmar, värderingar som följer med dessa. En människa kan uttrycka en del av sin 
identitet genom konsumtion, medvetet eller omedvetet. Hon kan också välja att uttrycka sin 
identitet genom att avstå från det kommersiella konsumtionssamhället, till exempel genom att 
köpa eller avstå från att köpa vissa varor.  
 

Disposition 
Vi kommer först att presentera vårt syfte. Därefter följer vårt metodavsnitt där vi tar upp 
tillvägagångssätt och några metodologiska problem. För att underlätta för våra läsare kommer 
därefter en begreppsförklaring. Sedan presenterar vi olika teorier som vi kopplat vårt empiriska 
material till. Efter detta följer våra individuella avsnitt i denna antologi.  

Först kommer Henrik Alsanders bidrag ”Jag är väl ingen fashionista men…” – Om unga kvinnors 
klädkonsumtion. Sen kommer Ida Dalbergs bidrag Reklam som inspiration – unga människor och deras 
klädkonsumtion. Därefter följer Karin Karlssons bidrag Second-hand och identitet – gamla kläder, nya 
uttryck. Sist kommer Paulina Boijas bidrag ”Det var som att komma ut i utlandet nästan” – En studie om 
att konsumera det annorlunda.  

Vi avslutar med en sammanfattande slutdiskussion.  
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Syfte 
Vårt syfte är att utifrån fyra olika empiriska studier försöka förstå på vilket sätt några olika typer 
av konsumtion kan ha betydelse i människors identitetsskapande. Vi vill även belysa några av de 
orsaker som finns till människors konsumtion. Till hjälp har vi använt oss av följande 
frågeställningar: Vilken betydelse har våra informanters konsumtion för deras identitetsskapande 
och hur upplever de att deras konsumtion uppfattas av omgivningen? Vi vill även belysa hur 
dessa människor väljer alternativ och/respektive kommersiell konsumtion. Dessutom vill vi 
försöka förstå vilken eventuell betydelse detta har för hur de gestaltar sin identitet i olika 
sammanhang.  

Syftet är att undersöka hur människor uttrycker identitet genom konsumtion och vi 
kommer att utgå ifrån tanken om att människan är en aktiv och reflexiv varelse.   
 

Metod 
I våra fältstudier använde vi oss av både deltagande- och dold observation. Under 
fältobservationerna gjorde vi fältanteckningar som vi sedan kodade. Vi genomförde också 
djupintervjuer som vi bandade på minidisc. Intervjuerna bygger på kodningen av 
fältanteckningarna. Vi gjorde så kallade semistrukturerade intervjuer1, vilket innebar att 
intervjuerna mer hade formen av ett samtal än en intervju med frågor och svar. Det innebär 
också att man som forskare endast delvis följer ett frågeschema. Därefter transkriberade vi 
intervjuerna som vi sedan kodade och analyserade. Analyserna har legat till grund för våra 
enskilda bidrag till denna antologi. 
 

Grundad teori 
Vi har använt oss av grundad teori som metod. Denna metod går ut på att samla in empiriskt 
material genom till exempel observationer och intervjuer. Utifrån det empiriska materialet görs 
sedan teoretiska tolkningar, samtidigt som nya teoretiska modeller skapas. När fältarbetet 
påbörjas bör forskaren inte ha tagit del av tidigare teoretiska perspektiv kopplat till fältet. 
Grundad teori går istället ut på att skapa ”nya” teoretiska tankegångar grundat på det empiriska 
materialet.2

I grundad teori har forskaren en framträdande roll och betraktas som en aktör, det vill säga 
är aktiv under hela forskningsprocessen. Samtidigt måste forskaren ha ett reflexivt 
förhållningssätt till sin roll som forskare och aktör.3 Vi upplevde till exempel att det under 
intervjuerna hela tiden fanns risk för att vi som intervjuare ställde ledande eller styrande frågor.  

                                                 
1 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Trelleborg 2002), s. 127 
2 Gunilla Guvå och Ingrid Hylander, Grundad Teori, (Stockholm 2003), s. 5 ff 
3 Martyn Hammersley och Paul Atkinson, Ethnography, (London 2004), s. 18 
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Efter insamlandet av empiriskt material gör forskaren först ett urval, utifrån vilket ett 
problemområde väljs ut. Sedan gör forskaren en analys av det utvalda materialet genom en så 
kallad kodning. Detta innebär att forskaren försöker hitta mönster och skapa kategorier som får 
ligga till grund för den huvudsakliga analysen där teorier skapas och kopplas till redan existerande 
teorier.4

Vi har kritiskt reflekterat över grundad teori som metod. Vi anser att det finns vissa brister 
och svårigheter med denna metod då det till exempel är helt omöjligt att vara helt objektiv och 
utan förförståelse innan man som forskare påbörjar sitt fältarbete. Våra privata intressen påverkar 
valet av fält och därmed också hur vi tolkar och uppfattar vårt fält så väl medvetet som 
omedvetet. Lars Kaiser och Magnus Öhlander skriver i Etnologiskt flätarbete att människors 
förförståelse bland annat baseras på egna erfarenheter, tankar, fördomar och åsikter.5  
 

Etik  
Under arbetets gång har vi förhållit oss till Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer. 
Dessa innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet.6 Vi har bland annat valt att inte skriva ut namnen på städerna vi gjort våra 
observationer och intervjuer i. Vi har även gett alla informanter fingerade namn för inte röja 
deras identitet. 

Vi valde alla att göra dolda eller delvis dolda observationer. Orsaken till det är för det första 
att det skulle vara omöjligt att informera alla aktörer på fältet. För det andra skulle aktörernas 
beteende kunnat påverkas om de varit medvetna om vår närvaro och vårt syfte med 
observationerna. Detta skulle i sin tur kunnat påverka vårt resultat. Alan Bryman skriver i 
Samhällsvetenskapliga metoder om den dolda rollens problematik.7 Något som alla upplevde när vi 
gjorde våra observationer var att vi kände oss som spioner. Vi tyckte det var jobbigt att observera 
människor utan att de visste om det, eftersom rädslan för att bli upptäckt hela tiden fanns. Något 
som gjorde att vi kände oss mindre obekväma var att de flesta av oss använde sig av 
mobiltelefoner som anteckningsblock vid observationerna. Detta gjorde att vår roll som dold 
observatör upprätthölls.  

 

Teoretiska perspektiv  
Till grund för vår analys av vårt emiriska material har vi använt oss av olika teorier om 
identitetsskapande och postmodernitet som vi kopplat till individualism och konsumtion. Vi har 

                                                 
4 Gunilla Guvå och Ingrid Hylander, Grundad Teori, (Stockholm 2003), s. 52 
5 Lars Kaijser och Magnus Öhlander, Etnologiskt fältarbete, (Lund 1999), s. 81 
6 www.vetenskapsradet.se http://195.17.252.28/vrshop_pdf/etikreglerhs.pdf 2005-04-19. kl.11.29 
7 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Trelleborg 2002), s. 279 

http://195.17.252.28/vrshop_pdf/etikreglerhs.pdf
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utgått från socialisationsteorin symbolisk interaktionism. Först vill beskriva vad vi menar med 
dessa begrepp och därefter följer en fördjupning av de teorier vi använt oss av.  
 

Definition/begreppsförklaring 
Med identitet menar vi de olika roller som en människa eller en grupp har, väljer och tillskrivs i 
olika sammanhang. Därmed kan människans identitet uttryckas på olika sätt i olika kontexter. 
Människans identitet är inte heller helt fast utan omformas och skapas socialt genom interaktion 
med andra människor, beroende på till exempel ålder, kultur, klass, kön, etnicitet och stil.  

Vad vi också menar med identitet är hur en människa uppfattar sig själv, hur hon upplever 
att andra uppfattar henne och hur andra faktiskt uppfattar henne. Detta liknar George Herbert 
Meads teori om jaget, miget och självet som sociologen Mats Hilte förklarar i sin bok Avvikande 
beteende.8 En förutsättning för att människan ska kunna välja att uttrycka sin identitet, är att hon är 
reflexiv.  

Identitet ligger nära definitionen av begreppet livsstil. Vi menar att livsstil är på det sätt en 
människa lever. Samhällsteoretikern Anthony Giddens skriver: ”Det som karakteriserar en livsstil 
är att den är knuten till och uttryck för en specifik handlingsmiljö.” Även livsstilen påverkas av 
människans livsvillkor.9

Enligt media- och kommunikationsforskarna Erling Bjurström, Johan Fornäs och Hillevi 
Ganetz kan konsumtion förklaras som ”(…) processen genom vilken människor införskaffar och 
använder ting eller tjänster och varan är dess objekt.”10 Vi menar att konsumtion inte bara 
innefattar den fysiska varan i sig utan även den psykiska tillfredställelsen som till exempel känslor, 
drömmar och upplevelser, som medföljer varan och/eller tjänsten. Vi menar att det finns olika 
typer av konsumtion. Två typer som vi har valt att fokusera på är vad vi har valt att kalla 
mainstream och alternativ konsumtion. Vår definition av mainstream konsumtion är den konsumtion 
som är den generella strömningen inom till exempel mode och musik som styrs av kommersiella, 
vinstgivande intressen. Med alternativ konsumtion syftar vi på den konsumtion som tillfredställer 
behov som inte mainstream inte kan ge. Dessa behov kan exempelvis ha etiska, politiska och 
personliga orsaker. Alternativ affärsverksamhet skiljer sig ifrån mainstream genom att 
affärsinnehavaren inte har vinstintresse som främsta syfte, utan till exempel vill vara med och 
skapa mångfald i konsumtionssamhället. 

Med modernitet menar vi den tidsepok mellan cirka 1850 och 1960 som präglades av 
industrialisering, organisering, övervakning, arbetsetik, kontroll, allt detta kopplat till 
nationalstaten. I modernitet och självidentitet skriver Anthony Giddens om fyra institutionella 
dimensioner. Dessa är industrialismen, kapitalismen, övervakningen över befolkningen och 

                                                 
8 Mats Hilte, Avvikande beteende, (Lund 1996), s. 113 
9 Anthony Giddens, Modernitet och självidentitet, (Uddevalla 2002), s. 103-104 
10 Erling Bjurström, Johan Fornäs och Hillevi Ganetz, Det kommunikativa handlandet, (Falun 2000), s. 18 
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kontrollen över våldsmedlen. Han menar att dessa fyra är modernitetens stöttepelare.11 Zygmunt 
Bauman menar att den individuella friheten var en brist under moderniteten, samtidigt var 
tryggheten12 hög på grund av den organisering och övervakning som nationalstaten strävade efter 
att upprätthålla. 

Vi fortsätter med Bauman och försöker definiera postmodernitet. Han syftar på den tidsperiod 
som kommer efter moderniteten. Denna tidsperiod präglas enligt Bauman av individens krav på 
lycka som kommer av att vi hela tiden har möjlighet och frihet att göra individuella val. Detta 
skapar en otrygghet och ett kaos.13 Postmoderniteten präglas också av en allt mer globaliserad 
värld där staten och kollektivet får allt mindre betydelse. Större betydelse får istället 
marknadskrafterna med de multinationella företagen i spetsen.14  
Postmoderniteten är också en tid präglad av bland annat fragmentering av kultur, norm- och 
värdeupplösning, ytlighet, traditionslöshet, meningsförlust och rotlöshet.15 Det andra kallar för 
postmodernitet kallar Giddens för senmodernitet. Vi tolkar det som att Giddens och de övriga 
teoretikerna talar om samma fenomen även om de benämner denna tidsepok olika.  
 

Symbolisk interaktionism 
Den symboliska interaktionismen är en teori om en socialisationsprocess som förklarar människan 
som en symbolförmedlande varelse. Den språkliga förmågan gör människan till en i grunden en 
social varelse där varje objekt i omvärlden blir meningsbärande och knutna till vad vi kallar 
symboler.16 Människan är i denna socialisationsprocess en aktiv och tänkande varelse som 
kontinuerligt skapar och omskapar dennes sociala verklighet. Några viktiga teoretiker inom denna 
teori är Charles Cooley och George Herbert Mead.17 Mats Hilte skriver i boken Avvikande beteende 
om hur Mead menar att ”människans jag växer fram i samspelet med andra”. Människan 
uppfattar sig själv genom andras reaktion på hennes beteende. 18  

Den symboliska interaktionismen ser vi som en trovärdig förklaring av människan i dagens 
samhälle. Vi tror att människan är aktiv och symbolförmedlande i sitt identitetsskapande vilket 
gör att den symboliska interaktionismen stämmer överens med vår syn på människan.  
 

                                                 
11 Anthony Giddens, Modernitet och självidentitet, (Uddevalla 2002), s. 24-25 
12 Zygmunt Bauman, Vi vantrivs i det postmoderna, (Uddevalla 1999), s. 9 
13 Ibid, s. 27 
14 Håkan Thörn, Globaliseringens dimensioner, (Finland 2002), s. 42 
15 Mike Featherstone, Kultur, kropp och konsumtion, (Stockholm 1994), s. 11 
16 Per Månson (red), Moderna samhällsteorier, (Finland 2003), s. 158 
17 Ibid, s. 152  
18 Mats Hilte, Avvikande beteende, (Lund 1996), s. 112 
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Postmodernitet och konsumtion 
Zygmunt Bauman menar i boken Arbete konsumtion och den nya fattigdomen att vi nu lever i det 
postmoderna samhället. Han menar att skillnaden mellan det moderna samhället och det 
postmoderna samhället är att det som präglade en människas identitet har gått från yrke till 
konsumtion. Under moderniteten visade yrket exempelvis mer vilken position i samhället 
människan hade och vilken familj man tillhörde. Livsbanan var också många gånger förutbestämd 
då yrket ofta övertogs inom familjen. Även fritiden präglades av en människas yrke. Utifrån detta 
resonemang fanns det under moderniteten färre möjligheter för en människa att välja yrke och 
därmed också identitet.   

Bauman menar att människans identitet idag istället till största del styrs av hennes 
konsumtion. Genom sin konsumtion har människan ständigt möjlighet att uttrycka, byta eller 
omforma sin identitet.19 Allt en människa konsumerar, exempelvis kläder, boende, mat, och resor 
formar hennes livsstil och i och med det hennes identitet. Bauman menar att en förutsättning för 
att vi människor överhuvudtaget ska kunna konsumera är att vi har någon typ av inkomst. 20 
Arbetets betydelse har i och med det förändrats då vi idag framförallt arbetar för att kunna 
konsumera. Anthony Giddens menar att det viktiga i konsumtionssamhället inte är vad vi 
konsumerar, alltså varorna och tjänsternas bruksvärde, utan att vi har möjlighet att konsumera. 
Något man också strävar efter att få visa för omgivningen. 21

Mike Featherstone som också skriver om postmodernitet och konsumtion menar att: 

Vår tid kännetecknas av ett ständigt ökande flöde av bilder som bejakar konsumtion, hälsa, 
skönhet, självuttryck, ungdom, mode, livsstil och en estetisering av vardagslivet.22  

Mike Featherstone menar att konsumtionskulturen skapar begär och behov hos människan men 
också har bidragit till att förlösa en mängd känslor hos henne. Konsumtionskulturen har även 
givit människan möjligheten att reflektera över vår identitet och våra sociala relationer.23  
 

Symboler 
En viktig teoretiker som skriver om hur människan uttrycker sin identitet är Pierre Bourdieu. 
Hans teori går ut på att inget av människors val görs av en slump, utan att människors olika smak 
och livsstil beror på hennes sociala status. Ett begrepp som Bourdieu använder sig av är habitus, 
här ingår vad Bourdieu kallar för kulturellt, socialt och ekonomiskt kapital. Alla människor har ett 
eget habitus som beror bland annat på hennes bakgrund, språk, handlingar, utseende, arbete, 
familj och livsstil. Dessa faktorer fungerar som symboler för vem en människa är, hennes sociala 
ordning och status. Med detta habitus kan en människa agera och förhålla sig till olika sociala 
                                                 
19 Zygmunt Bauman, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen, (Uddevalla 1999), s. 47 
20 Ibid, s. 39ff 
21 Anthony Giddens, Modernitet och självidentitet, (Uddevalla 1999), s. 233  
22 Mike Featherstone, Kultur, kropp och konsumtion, (Stockholm 1994), s. 9 
23 Ibid, s. 10 



 7

miljöer. För att detta ska fungera måste samtidigt omgivningen uppfatta symbolerna på samma 
sätt och ha samma referensramar som personen i fråga. En människas habitus är delvis 
föränderligt och kan påverkas, skapas och omskapas beroende på hennes omgivning och hennes 
tidigare habitus. En människas habitus är också med och formar strukturen och samhället 
människan lever i.24

Genom att koppla Bourdieus begrepp habitus till vår analys om människors 
identitetsskapande genom konsumtion, kan vi lättare förstå orsakerna till olika 
konsumtionsmönster. En människas habitus bestämmer vad en människa kan och väljer att 
konsumera, samtidigt som en människas konsumtionsmönster i sig kan vara ett uttryck för 
hennes habitus. 

Mike Featherstone skriver också om att konsumtion kan vara ett uttryck för identiteten. 
Han framhåller postmoderniteten som en tid då människor som förmedlar och producerar 
kulturen med hjälp av symboler, får allt större makt. Exempel på sådana är människor inom 
media och olika vårdarbetare som socialarbetare och förskolelärare.25 Featherstone menar att 
konsumtion idag handlar om symbolkonsumtion där konsumtionsvaror kopplas till tecken och 
symboler. Samtidigt som vi konsumerar en vara konsumerar vi också de symboler som följer med 
den varan. Han menar också att dagens konsument hela tiden är på jakt efter nya intryck, nya 
upplevelser och förbättring av det egna jaget och livsstilen. Han menar att individen agerar på den 
offentliga arenan och där får individen uppträda och presentera sig själv. Utifrån detta bedöms 
och kategoriseras individen.26

 

Antologins olika delar 
Henrik Alsander kommer att fokusera på unga kvinnors konsumtion av kläder. Henrik kommer 
bland annat att diskutera konsumtion som social företeelse och som ett sätt att söka lycka. Vilken 
betydelse har dessa kvinnors klädkonsumtion för deras identitetsskapande?   
 
Ida Dalberg skriver om hur en grupp killar och tjejer talar om reklam och trenders inverkan och 
betydelse för deras identitetsskapande. Fokus kommer att ligga på deras mode och 
klädkonsumtion. Vad är det som får dessa ungdomar att välja vissa märken eller följa en viss 
trend? Uppfattar dessa ungdomar att kläder och trender kan ge uttryck för hur en människa är? 
 
Karin Karlsson skriver om unga kvinnor som handlar kläder på second-handaffärer och vilken 
betydelse detta har för dessa kvinnors identitetsskapande. Detta kommer hon att göra genom att 
belysa olika skäl som informanterna uppfattar att de har till att handla på second-handaffärer.   
 
                                                 
24 Per Månson (red), Moderna samhällsteorier, (Finland 2003), s. 397-408 
25 Mike Featherstone, Kultur, kropp och konsumtion, (Stockholm 1994), s. 34 
26 Ibid, s. 10 
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Paulina Boija kommer att utifrån sin studie fokusera på vad dessa människor tänker om 
småbutiker som säljer utländska delikatesser, det som i folkmun kallas för ”invandrarbutiker”. 
Varför, och i så fall hur konsumerar dessa människor det de uppfattar som ”annorlunda”?  
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”Jag är väl ingen fashionista men…” - Om unga kvinnors 
klädkonsumtion 

Henrik Alsander 

Inledning  
Klädkonsumtionen är en del av informanternas fritid och vardag och en del av deras sätt att 
umgås och uttrycka sig. Kläder är för informanterna inte bara ett skydd för kroppen utan också, 
och kanske främst, olika uttryck. Kläder berättar något om varje individ och fungerar som 
symboler för hur vi vill bli uppfattade av andra. Därför blir kläder också berättelser om vilka vi är. 
Klädkonsumtionen används av informanterna som ett nöje och en social aktivitet. Det är främst 
de estetiska intressena kring klädkonsumtionen som gör den till en karaktär av fritidsaktivitet. Jag 
har i min analys belyst informanternas klädkonsumtion och deras identitet. Informanterna i 
denna studie berättar om klädesplaggets olika betydelser i deras liv. Jag valde gallerian som mitt 
fält att studera unga kvinnor och deras klädkonsumtion. Anledningen var att unga kvinnors 
vistelse i gallerian utmärkte sig på ett sätt som intresserade mig. Deras vistelse visade en 
konsumtionskultur som tydligt skiljde sig från övriga åldersgrupper. Gallerierna inbjuder till en 
mängd olika valmöjligheter. Att konsumera kläder i gallerian är speciellt eftersom en mängd 
butiker är samlade under ett och samma tak. I gallerian uppstår en mängd olika sociala skeenden 
på grund av gallerians innehåll och den mängd människor som vistas där. I denna studie är 
informanternas konsumtion knuten till gallerian som konsumtionsplats.  
 

Disposition 
Först kommer jag att presentera mitt syfte och mina frågeställningar. Därefter följer mitt 
metodavsnitt där jag förklara mitt tillvägagångssätt. Sedan presenterar jag informanterna och 
slutligen min analys och slutdiskussion. I slutdiskussionen diskuterar jag i kort vad jag kommit 
fram till under mitt arbete.      
 

Syfte och frågeställningar 
Detta arbete handlar om mitt empiriska resultat av att studera unga kvinnors klädkonsumtion och 
deras vistelse i den beskrivna och upplevda konsumtionsmiljön. Detta arbete handlar om unga 
kvinnor och deras relation till sin klädkonsumtion. Med begreppet unga kvinnor syftar jag till en 
ungefärlig ålder av 20 – 25 år. Jag vill belysa och diskutera vad unga kvinnors klädkonsumtion 
betyder för deras identitet och sociala liv. Med intervjuer och observationer som metod har jag 
studerat mina informanters klädkonsumtion samt informanternas shoppingmiljö det vill säga 
butikerna i gallerierna.  
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Hur stort utrymme har klädkonsumtionen i deras liv och hur viktig är den för deras 
identitetsskapande? Vilka olika faktorer bestämmer deras val av kläder och vad är det som gör ett 
plagg attraktivt? Vilken betydelse har gallerian för kvinnornas klädkonsumtion? 
 

Metod 
Jag har valt att göra mina observationer i gallerior och intervjua unga kvinnor om deras 
klädkonsumtion. När jag gjorde min första observation hade jag ännu inte riktigt bestämt vad jag 
skulle observera. Det jag visste var att jag ville observera en vardaglig klädkonsumtion i 
galleriorna. Men efter några minuter i gallerian föll det sig naturligt att jag skulle begränsa mig till 
unga kvinnor och deras klädkonsumtion. Deras sätt att uppehålla sig i gallerian och använda den 
fångade mitt intresse och därmed startade mitt arbete. I detta avsnitt skriver jag om hur jag gått 
till väga i mitt arbete. Metoden är en stor del av arbetet eftersom det är i metoden som teorin 
grundas. 
 

Empiri 
Hela min analys är grundad på ett empiriskt material som jag samlat in genom olika metoder. 
Metoderna jag använt mig av har varit fältobservationer och intervjuer vilket jag kommer att 
skriva mer om senare. Det empiriska materialet kan kort förklaras som vetenskapliga erfarenheter 
genom metod som beskriver verkligheten. Termen Empiri definieras av Magnus Öhlander i 
boken Etnologiskt fältarbete som ”erfarenhetsbaserad beskrivning av verkligheten”.27 Empiriska 
studier kan bedrivas enligt flera olika metoder. Jag har använt metoden Grundad teori28 när jag 
gjort mitt arbete. Det innebär att jag använt mig av processen induktion och en iterativ strategi. 
Kort förklarat betyder det att jag har genom mitt empiriska material långsamt skapat en teori 
grundat på insamlad data från fältet. Processen består av att jag samlar in data tills det att ny data 
inte längre tillför något nytt och väsentligt.29 När teorin har vuxit fram har jag analyserat den och 
slutligen tillämpat andra teorier. Jag har under arbetets gång varit noga med att reflektera och 
ställa kritiska frågor till mitt material. Jag har inte läst om tidigare forskning eller tagit del av 
teorier om fältet innan jag påbörjade min egen forskning.   
 

Fältet 
Jag valde att göra mina observationer i olika gallerier och inte i en enskild butik. Det har jag valt 
att göra av främst två anledningar. Den ena anledningen är att det skulle vara allt för svårt att få 
svar på mina frågeställningar om jag hade försökt göra observationer i en butik på en gata. Jag 

                                                 
27 Lars Kaijser och Magnus Öhlander, Etnologiskt fältarbete, (Lund 1999), s. 18 
28 Gunilla Guvå och Ingrid Hylander, Grundad Teori, (Stockholm 2003), s. 5ff 
29 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Trelleborg 2002), s. 22 
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hade svårt att hitta en enskild butik som hade en kundkrets bestående av unga tjejer. Därför var 
dessa enskilda butiker aldrig intressanta för mig och mitt syfte. Den andra anledningen är att 
gallerier är intressanta i sig. Här strömmar alla olika typer av människor varje dag och vad kan 
vara en bättre symbol för den vardagskonsumism som jag var ute efter än just en stor galleria? Jag 
gjorde fyra observationer i fyra olika gallerier. Det första problemet jag ställdes inför var min 
position. Var skulle jag sitta? eller stå? eller kanske bara gå runt? Det blev till slut en blandning av 
alla tre. Jag ville inte missa vad som hände i gallerians centrum vilket jag gjort om jag uteslutande 
hade befunnit mig i en butik. Om jag hade bestämt mig för endast en butik hade jag nog valt att 
varsko butiksbiträdet eller ägaren först. Jag upplevde att butiksbiträden är mycket vaksamma över 
kunder och vad som händer i deras butik. I de mindre butikerna, som till exempel Sisters, hade 
det varit omöjligt att sitta i 40 minuter och göra observationer utan att informera butiksbiträdet 
om min roll. Eftersom jag ville observera flera butiker än i galleriorna ansåg jag det sig orealistiskt 
för mig att kontakta varje butiksbiträde i butikerna. Lösningen på problemet var att sitta strax 
utanför butikerna på en bänk eller ett café.  

Vid observationerna har jag haft en dold roll30 vilket innebär att ingen mer än jag själv är 
medveten om mitt arbete och syfte. Eftersom ingen visste om att jag var där i som fältobservatör 
försökte jag att smälta in i shoppingmönstret som fanns. Som forskare i en dold roll fick jag på 
olika sätt lösa situationen på bästa sätt utan att avslöjas. Jag blev överraskad över hur annorlunda 
det kändes att studera människor så intensivt. Nu satt jag som forskare och studerade en 
konsumtionsmiljö som jag själv brukar befinna mig i. Skillnaden från att ha varit i gallerian som 
konsument till att nu vara där som forskare var stor. Jag kände mig ibland som en spion som 
inkräktade på människors integritet. Spionkänslan infann sig främst när människor iakttog mig 
och kanske undrade vad jag hade för mig. Att bara sitta still och iaktta människor bryter mot den 
annars så hektiska rytmen som råder i gallerian. Människor iakttar varandra hela tiden i gallerian 
men inte sittandes med anteckningsblock. Därför valde jag att så diskret som möjligt föra 
anteckningar över mina upplevelser. Jag kamouflerade mitt syfte och min roll genom att helt 
enkelt följa med människoströmmen i gallerian. Min metod blev att jag dels satt utanför butikerna 
och dels gick runt och tittade och provade kläder samtidigt som jag gjorde korta noteringar på 
papperslappar eller i handen. Genom att vara i rörelse mycket och göra intryck av att vara en 
vanlig konsument kände jag mig mindre som en spion och kom människor närmare. Det bästa 
anteckningsblocket blev min mobiltelefon. Genom att anteckna i mobiltelefonen såg det ut som 
jag skickade ett vanligt sms till någon. Jag behöll min dolda roll intakt vilket innebar att 
människorna jag observerade, aldrig genomskådade min roll. Om de hade varit medvetna om min 
roll tror jag att resultatet av observationerna hade blivit annorlunda. Alltså påverkades inte mitt 
syfte eftersom människorna i observationerna inte berördes av min närvaro som forskare.      
 

                                                 
30 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Trelleborg 2002), s. 278 
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Intervjuerna 
Efter avslutad observation tog jag kontakt med några tjejer i gallerian och frågade om någon av 
dem ville ställa upp på en intervju och det ville de. Jag vände mig också till tjejer på andra platser i 
staden för att eventuellt få ett annat perspektiv och uppfattning om gallerian. De tillfrågade 
informanterna har alla haft olika klädstilar rört sig på olika platser i staden. Jag har slumpvis valt 
informanter från olika platser i staden och alltså inte bara ifrån butikerna i gallerian. Dock hade 
alla tillfrågade en relation till gallerian och dess butiker. Jag har gjort fem intervjuer men använder 
bara tre utav intervjuerna i detta arbete. Anledningen är att en informant på grund av personliga 
skäl inte ville att hennes intervju skulle komma med i antologin. Enligt henne var hon inte nöjd 
med sina svar och tyckte delvis att materialet kändes för personligt. Jag diskuterade med henne 
om vad som kändes fel och erbjöd samtidigt ett nytt intervjutillfälle. Hon tackade dock nej. Den 
första intervjun har jag själv valt att utesluta på grund av att ljudupptagningen blev för dålig. Jag 
lärde mig läxan att inte ha bandspelaren för nära informanten och dessutom i ett rum med dålig 
akustik. Intervjuerna var alla ca 40 minuter långa och gjordes hemma hos informanterna efter 
deras önskan. Att intervjua någon om dens klädstil, identitet och åsikter om konsumtion innebär 
att man som forskare rör sig på ett mycket privat plan. Därför var det viktigt för mig att vara 
tydlig med mitt syfte och att ha en öppen attityd till informanterna. Ibland utmynnade 
intervjuerna i avslappnande samtal vilket bara kändes positivt. Jag blev mycket nöjd med alla 
mina intervjuer även om den första intervjun var lite stakig till en början. Jag förvånades över att 
informanterna hade ungefär samma uppfattning om konsumtion och identitet. Jag trodde att 
deras svar skulle bli mer varierade än dom i själva verket blev. Vid intervjuerna använde jag mig 
av Semi-strukturerad intervju.31 Det innebar att jag utöver mitt frågeschema också ställde 
uppföljningsfrågor till informanternas svar. Dessa frågor skapades under pågående intervju.   
 

Etik 
Vid mina intervjuer har jag varit noga med att presentera mitt syfte med mitt arbete och kort 
förklarat de forskningsetiska principerna och dess fyra huvudkrav: Informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet, nyttjandekravet.32 Huvudsaken för mig var att informanterna kände sig trygga 
och bekväma med intervjuerna. På så sätt tror jag de öppnade sig lättare och kände sig 
avslappnade med mina frågor. Om informanterna hade velat höra den inspelade intervjun i 
efterhand hade jag respekterar det och övervägt att låta dem få lyssna. Nackdelen med att låta en 
informant lyssna på en bandad intervju är att rösten och svaren informanten ger kan kännas 
främmande. Det samma gäller när en informant vill läsa en oredigerad transkriberad intervju. Det 
var dock ingen utav informanterna som hade några önskemål om att få lyssna eller läsa 
transkriptionerna. Eftersom jag gjort dolda fältobservationer innebär det att jag iakttagit 
                                                 
31 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Trelleborg 2002), s. 127 
32 www.vetenskapsradet.se http://195.17.252.28/vrshop_pdf/etikreglerhs.pdf 2005-04-19. kl.11.29 
 

http://195.17.252.28/vrshop_pdf/etikreglerhs.pdf
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människor utan deras godkännande och därför har jag försökt sköta min roll som observatör så 
snyggt och diskret som möjligt. Jag tror det är viktigt att hela tiden vara medveten om att min roll 
kan vara obekväm för alla som observeras. Om någon hade kommit fram och frågat vad jag 
gjorde där hade jag ett färdigt papper där de kunde läsa om mitt syfte, namn och var jag studerar. 
Om min närvaro eller roll som dold forskare hade avslöjats och blivit obekväm för någon som 
inte ville bli observerad hade jag diskuterat detta och sannolikt avbrutit min observation tillfälligt.   
 

Förförståelse 
Eftersom jag själv valt att skriva om konsumtion och identitet innebär det i det här fallet att jag 
också jag har ett intresse för ämnet. Detta intresse består av nyfikenhet, åsikter, värderingar och 
erfarenheter som tillsammans bildar min förförståelse. Det var viktigt för mig som forskare att 
vara medveten om att jag hade en förförståelse och att jag samtidigt inte lät den styra 
forskningen. Jag hade till exempel olika uppfattningar om vad det innebär att vara konsument i en 
galleria redan innan jag påbörjade mitt arbete. Detta eftersom jag själv är konsument och många 
gånger har konsumerat i galleriorna. Förförståelsen ligger till grund för hur jag tolkar verkligheten 
i gallerian. Genom att vara medveten om det kan jag också motbevisa och ändra min förförståelse 
under observationerna.  
 

Teori 
Jag har i huvudsak utgått ifrån mitt empiriska material som teori när jag gjorde min analys. Utöver 
det empiriska materialet har jag använt mig av de teorier som presenteras i antologins kappa. 
Teorierna har jag använt mig av för att ställa frågor mot mitt empiriska material. Jag har även 
använt teorierna för att försöka förstå det empiriska materialet i en samhällskontext. Utöver de 
teorier som presenteras i kappan kommer jag att använda begreppet livsstil vilket jag förklarar i 
detta teoretiska avsnitt. 
 

Livsstil 
Jag kommer med hjälp av samhällsteoretikern Anthony Giddens och forma en definition av 
begreppet livsstil. Anthony Giddens förklarar begreppet livsstil i boken Modernitet och självidentitet 
som följer: 

 ”En livsstil kan definieras som en mer eller mindre integrerad uppsättning praktiker som en 
individ följer, inte bara därför att sådana praktiker tillfredställer nyttobehov, utan därför att de 
ger en materiell inramning till en speciell berättelse om självidentiteten”.33  

                                                 
33 Anthony Giddens, Modernitet och självidentitet, (Uddevalla 1999), s. 101 
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Alla val som en individ gör till exempel vad den ska äta eller hur den ska klä sig bidrar till 
individens livsstil. Vilka val individen gör bestämmer vem individen vill vara. Livsstilen är inte 
fast utan kan bytas ut eller förändras. Dock innehar en livsstil olika vanor och rutiner som bildats 
av individen val.  

”En livsstil utgör ett kluster av vanor och orienteringar och bildar därmed ett slags enhet som 
kedjar samman möjligheter till ett mer eller mindre ordnat mönster – något som är viktigt för 
att bevara känslan av ontologisk trygghet. En person som hängett sig åt en speciell livsstil 
betraktar med nödvändighet vissa möjligheter som helt oförenliga med den, en uppfattning 
som också delas av dem han interagerar med”.34  

När jag använder begreppet livsstil menar jag att det finns färdiga och allmänt uttalade livsstilar 
att hängiva sig. Jag menar till exempel att vara vegan, friluftsmänniska, backpacker eller 
graffitimålare är att ha en livsstil. Dessa livsstilar är också betydande för individens identitet. 
Identiteten uttrycks genom livsstilen och livsstilen upprätthålls genom konsumtion. I dagens 
samhälle är det nästan enbart genom konsumtion som en individ kan konsumera sina 
ingredienser till sin livsstil. Vare sig det är sojabiffar, jackor, resor eller sprayburkar går det inte att 
införskaffa det utan att konsumera det. Därför kan en individ bara välja en livsstil efter sina 
livsmöjligheter och ekonomiska status. 

”Det som karakteriserar en livsstil är att den är knuten till och uttryck för en specifik 
handlingsmiljö. Livsstilsmöjligheter är därför ofta knutna till beslut om att bli en del av dessa 
miljöer på bekostnad av andra tänkbara alternativ”35  

En livsstil kan bland annat uttryckas genom en viss klädstil. Livsstilen är inte fast utan kan ändras 
vilket också inverkar på individens identitet.  
 

Presentation av informanterna 
Jag har intervjuat fem kvinnor men endast analyserat och åberopat tre av de fem intervjuerna. 
Informanterna är Marie, Cecilia och Eva. Alla tre informanterna har haft en snarlik uppväxt med 
goda ekonomiska och sociala förutsättningar. Med goda ekonomiska förutsättningar menar jag att 
föräldrarna har kunnat försörja dem under deras barn och ungdomstid. Med goda sociala 
förutsättningar menar jag att informanterna har haft goda relationer till sina föräldrar och syskon 
samt haft kompisar att umgås med under sin uppväxt.  

Marie är 21 år och uppvuxen på landet utanför en småstad där hon också gick i grundskola. 

När hon var femton år flyttade hon till småstaden där hon bodde ensam i en liten lägenhet. Där 

gick hon på gymnasiet och läste samhällsvetenskapliga programmet i tre år. Efter gymnasiet läste 

hon på komvux och reste till dominikanska republiken där hon pluggade spanska i några 

månader. Sedan ett år tillbaka bor hon i en medelstorstad och studerar till agronom. Maries 

                                                 
34 Anthony Giddens, Modernitet och självidentitet, (Uddevalla 1999), s. 103 
35 Ibid, s. 104 
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intressen är resor, mat, musik, kläder och inredning. Hennes föräldrar har inte någon akademisk 

bakgrund. 

Cecilia är 23 år och uppvuxen i en liten ort på landet 7 mil från närmsta större stad. Där 
gick hon i grundskola och gymnasium. Efter samhällsvetenskapliga programmet på gymnasiet 
blev hon antagen vid lärarprogrammet och går nu fjärde och sista året. Hennes föräldrar har 
akademisk bakgrund bland annat lärarexamen. Cecilias intressen är: Musik, kläder, och 
studentlivet.  

Eva är 22 år och är uppväxt på landet men har bott i en småstad sedan hon var 16 år. På 
gymnasiet läste hon samhällsvetenskapliga programmet och jobbade sedan som servitris i ett år. 
Nu bor hon i en storstad där hon studerar till översättare och tolk. Evas intressen är: Resor, dans, 
blommor, inredning och kläder. Hennes mamma har akademisk bakgrund bland annat en 
journalistexamen. 
 

Analys 
I denna del har jag analyserat mitt empiriska material samt tillämpat olika teorier för att lättare 
förstå det empiriska materialet. Jag har delat in min analys i fem kategorier som är utmärkande för 
den konsumtion jag stött på i mitt arbete. Först kommer jag att beskriva gallerian som 
konsumtionsplats och hur informanterna använder den. Sedan beskriver jag hur de konsumerar 
och tar upp några anledningar till den konsumtion som uttrycks av informanterna i intervjuerna.   
 

Gallerian 
Jag har besökt fyra snarlika gallerier som ligger centralt i två stora städer. Gallerierna som utgör 
mitt fält kan beskrivas som en offentlig konsumtionssfär där människor konsumerar varor av 
olika slag. Varorna består främst av sånt som rör kroppen eller hushållet och är sällan tyngre än 
att du kan bära dem själv. Jag menar att du inte behöver ha tillgång till en bil om du ska 
konsumera i gallerian. De butiker med tyngre varor som färg, byggmaterial, bildelar etc. finns inte 
i gallerierna utan ligger strax utanför städerna. I gallerierna ryms butiker som tillhör rikstäckande 
butikskedjor som till exempel Claes Ohlson, Lindex, Åhlens och H&M men även enstaka 
enmansföretag finns också. Butikerna har olika varuutbud men de butiker som säljer kläder, skor 
eller andra kroppsaccessoarer är butiker i numerärt överläge. Gallerian kan kort beskrivas som ett 
vardagsrum bestående av olika konsumtionsobjekt i en mängd olika butiker. Enligt min 
erfarenhet och empiri fungerar gallerian också som en mötesplats där människor oavsett etnicitet, 
kön eller ålder befinner sig samtidigt. Huruvida gallerian är offentlig kan diskuteras. Från ett 
perspektiv är den offentlig men alla har dock inte tillträde. Personalen och de vakter som rör sig i 
gallerian kan avisa berusade personer eller andra personer som på något sätt stör ordningen. 
Syftet med gallerian är att erbjuda en valfrihet att konsumera olika ting under ett och samma tak. 
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Dock är det främst de stora rikstäckande kedjorna som är belägrade i gallerierna och därmed blir 
valfriheten därefter.  

I gallerian kan du shoppa, ta en fika, äta en middag, lyssna på musik, spela på tipset i 
tobaksbutiken, spela de nya tv-spelen i datorbutiken, bli friserad, sminkad eller bara gå runt och 
prova och titta på saker. Det finns alltid något att göra eller att se och det är givetvis ett effektivt 
sätt för företagen att få människor att konsumera. Att trivas, eller att inte bli uttråkad, verkar vara 
en gångbar strategi av marknadskrafterna. Genom att se till att varje yta i gallerian är fylld av en 
aktivitet, minimeras också riskerna att konsumenterna ska bli uttråkade. Att det till exempel finns 
mat eller fika att köpa gör att människor kan stanna kvar längre om de vill. Hunger utgör inget 
hinder för fortsatt konsumtion.  

Jag har främst fokuserat på butikerna inne i gallerierna men också uppmärksammat själva 
gallerian eftersom det finns många aktiviteter som skiljer butikerna i gallerian från butiker på en 
gata. Medan jag vistades i gallerian hörde jag en manlig röst som talade om olika valmöjligheter. 
Genom högtalarsystemen ljöd erbjudanden, rabatter, evenemang, tävlingar och ständiga 
påminnelser om öppettider och butiksnamn. Det är unikt för gallerian. En enskild butik på en 
gata har inte alls den möjligheten att nå ut till människor. Precis som jag skrev tidigare är gallerian 
offentlig till en viss gräns. Det gäller också butikerna. Alla kan besöka dem men personalen i 
butiken kan också bestämma om någon ska nekas tillträde. Väl i butiken är vissa utrymmen 
endast till för personal och obehöriga äger ej tillträde.36 På vardagseftermiddagarna då jag gjort 
mina observationer är det mycket folk i gallerierna. I denna folkmassa har jag fokuserat på unga 
kvinnor i ålder 20-25. Eftersom jag inte med säkerhet kan fastställa åldern hos kvinnorna är det 
jag själv som skapar kategorin. I själva verket har kanske åldern hos de observerade varit 17-27 år 
men att jag eftersträvat att observera 20-25 åringar. Butikerna i observationerna har varit: Gina 
Tricot, Sisters, BikBok, Åhléns, H&M och MQ. Priserna skiljde sig markant från varandra i de 
olika butikerna. Sisters och BikBok hade de dyraste kläderna och H&M’s kläder var billigast. Vid 
jämförandet av två snarlika tröjor, en på BikBok och en på H&M,  kostade BikBok-tröjan 699kr 
och H&M-tröjan 149kr.  

Vid en första anblick tyckte jag att de olika klädkedjornas utbud skiljde sig ifrån varandra, 
och det gör de i viss mån, men skillnaderna är begränsade efter vad som är kommersiellt 
gångbart. De följer alla samma trender och stilar vilket innebär att färger och modeller kan kännas 
igen i alla affärerna. Ibland är det bara själva prislappen eller ett märke innanför kragen som 
skiljer kläderna åt, rent estetiskt. Musiken varierar i butikerna men generellt är det popmusik från 
kommersiella radiostationer som spelas. BikBok hade en högre ljudnivå i butiken än de andra 
butikerna och hela butiken andades ungdomlighet med sin hiphopmusik och sina färgstarka 
kläder. Jag märkte att populärmusiken hade en positiv effekt bland konsumenterna i butiken 
BikBok. Tjejerna nynnade med i låtarna eller diskuterade musiken med varandra. Detta tror jag 
var en bidragande orsak till den goda stämning som var rådande bland konsumenterna. Men i 
övriga butiker jag besökte var ljudnivån inte lika hög. Där hade musiken inte en lika framträdande 
                                                 
36 Karin Lövgren, Nutida etnografi, (Riga 2004), s. 139 



 17

roll utan fungerade mer som ett bakgrundsbrus. Dofterna i klädbutikerna var ofta olika parfymer 
eller doftstrimmor av bakverksdoft från cafeterian utanför. Att befinna sig i gallerian med en 
ständig påminnelse om att det finns kaffe och kanelbullar att tillgå får kaffevargen att yla i magen. 
Men att det skulle dofta kaffe överallt i gallerian vore en överdrift. På vissa ställen kunde det till 
och med lukta riktigt illa och kontrasten mellan kaneldoft och stank blev tydlig. 

Unga kvinnor verkar vara relativt målmedvetna om vad de är ute efter dock utan att ha 
bråttom. Jag uppfattade aldrig någon stress trots att det ibland var mycket folk och långa köer. 
Tvärtom gick kvinnorna och pratade lugnt och nickade till musiken. De flesta hade också nära till 
skratt och jag vill verkligen kalla deras shoppingturer som ett sätt att umgås. Även om syftet är att 
hitta ett eller flera plagg så verkar resan dit vara minst lika viktig. Linnen var det som shoppades 
mest och jeans var det som jag upplevde provades mest. På H&M konsumerade kvinnorna mer 
än vad de gjorde i de övriga butikerna och det var främst linnen eller toppar som konsumerades. 
Det var också mer folk och längre köer på H&M än i de andra butikerna. Bortsett från Åhléns är 
H&M den största butiken till ytan. Jag såg tydligt att kvinnorna i H&M’s kö hade fler kläder i 
händerna än vad de hade vid kassan hos Sisters. Kvinnorna handlade en eller flera toppar när de 
var på H&M medan de handlade betydligt mindre på till exempel Sisters och MQ. En kvinna i 
20års åldern handlade för 6000kr på MQ och det rörde sig inte om några stora mängder kläder. 
Men det var den enda person och det enda fall jag såg som handlade för så mycket pengar. I 
butiker som Sisters och MQ upplevde jag att många bara provade kläder och de som stod i den 
korta kön till kassan hade oftast bara ett plagg i famnen. Medan jag gjorde mina observationer 
funderade jag över om kvinnorna kanske endast besöker en butik i gallerian som de som favorit.  
Informanter menar att de har favoritbutiker men att de besöker nästan alla klädbutiker i gallerian. 

Följande resonemang i detta stycke finns dokumenterat i boken Nutida etnografi.37 Gallerian 
lämpar sig tämligen bra för socialt umgänge och således att konsumera tillsammans. Med den 
folksamling som vistas i gallerian framstår den för mig som postmodernitetens svar på 
modernismens kyrkor. Dessa tempel av konsumtionskultur påminner delvis om den sociala 
funktion kyrkorna en gång hade. Här sker sociala möten mellan människor vilket gör gallerian 
unik som konsumtionsplats. Den är ett marknadsföringssystem som i kort går ut på att omfamna 
en stads populära butiker under ett tak. På så sätt drar det fördel av dåligt väder, människors 
bekvämlighet och knappa fritid. 
 

Shoppa tillsammans 
Mina informanter och studieobjekt konsumerar sina kläder tillsammans under 
konsumtionsrundor eller shoppingrundor. Konsumenterna är ensamma även när de handlar 
tillsammans eftersom konsumtionsakten är individuell. Klädkonsumtionen är således en 
individuell verksamhet. Informanterna konsumerar aldrig kläder gemensamt i bemärkelsen att de 
till exempel köper en tröja ihop som de turas om att använda. Människor som konsumerar 
                                                 
37 Lena Gemzöe (RED), Nutida etnografi, (Riga 2004) 
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tillsammans understryker konsumtionsaktens privata karaktär och förstärker njutningen av den.38 
Sociologen Zygmunt Bauman skriver i boken Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen:   

”Väljandet blir mer tillfredställande när det sker i sällskap med andra personer som väljer, 
företrädesvis i ett tempel ägnat åt valkulten och till brädden fyllt med dyrkare av valet”.39

Citatet är träffande när det gäller informanternas beskrivningar av deras klädkonsumtion. 
Templena är gallerior och dyrkarna av valet är konsumenterna. Informanter vistas i dessa tempel 
som dyrkare av valet med likasinnade för att fylla ett individuellt behov ihop med andra. Att 
konsumera ihop med andra är en social aktivitet där själva konsumtionen är individuell. 
Kvinnorna som i uppskattad ålder 20 - 25 år, som besöker butikerna i gallerierna, är flest 
förekommande och tillsammans i en grupp på 2 – 4 personer. Kanske har det med åldern att göra 
att de är i grupp eftersom medelålderskvinnor i större utsträckning kommer in i butikerna 
ensamma. Även mina informanter shoppar helst tillsammans med sina väninnor. Kvinnorna 
samtalar mer om sina liv med varandra än vad de talar om själva produkterna i butikerna. Vanliga 
samtalsämnen är jobbet, skolan, hemmet, tv-program eller vad som hänt senaste helgen och vad 
som kommer att hända kommande helg. Konsumtionsakten i gruppen handlar om att på olika 
sätt hjälpa varandra att konsumera personliga ting. Allt för att fylla ett individuellt behov och en 
personlig lycka. Klädkonsumtion är för mina informanter ett nöje och en social företeelse.  

Eva: Om jag har pluggat en hel vecka och en kompis frågar om vi ska ner på stan och shoppa i 
slutet på veckan kan jag verkligen se fram emot det. Dessa shoppingdagar blir ofta långa 
(…)man umgås liksom på stan. Vi brukar prova lite, fika och snacka skit. Och eftersom 
humöret ofta är på topp shoppar man lite extra då också än vad jag skulle ha gjort om jag var 
nere själv en vanlig dag.  

Klädkonsumtion är en del av deras fritid och något de vill göra. Istället för att till exempel gå till 
gymmet eller göra någon annan fritidsaktivitet är konsumtionsrundan ett alternativ. Det speglas 
också i samtalen med informanterna att de använder shoppingturen som en social företeelse. 
Medan de går runt i galleriernas olika valmöjligheter konverserar de om vardagen i allmänhet. Jag 
tror det är signifikant för just denna typ av konsumtion, klädkonsumtion och vistelser i gallerier.  

I gallerian har de också möjlighet att utöva annat än bara klädkonsumtion. De fikar ofta i 
gallerian när de ändå är där och shoppar kläder. På så vis får de en paus och kan umgås i lite 
lugnare tempo. Jag har svårt att tro att någon åker till färghandeln utanför stan för att köpa färg 
och samtidigt tar med ett gäng kompisar för att umgås under tiden de köper färg. Jag menar att 
det är skillnad på konsumtion och konsumtion. Klädkonsumtion innebär ett gemensamt intresse 
för informanterna där de kan diskutera och prova olika kläder och modeller tillsammans. I och 
med att de befinner sig bland en mängd olika människor hämtar de också inspiration ifrån dem. 
Människor, obekanta som bekanta, inspirerar till klädkonsumtion enbart av sin blotta närvaro. 
 

                                                 
38 Zygmunt Bauman, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen, (Uddevalla 1999), s. 49-50 
39 Ibid, s. 50 
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Lycka 
Gemensamt för informanternas beskrivningar av att shoppa kläder är ordet Lycka. En 
shoppingtur kan ge en känsla av lycka i flera dagar beroende på om tjejerna köper något plagg 
eller inte. En lyckad shoppingtur innebär att de köpt ett eller några plagg som de har planerat att 
köpa eller att de köpt ett eller flera plagg som de inte planerat att köpa. Ett oplanerat köp, ett 
impulsköp, kan bringa lika mycket lyckokänsla som ett planerat inköp. En shoppingtur innebär 
nästan alltid att det finns ett bestämt mål med shoppingturen, ett planerat inköp av ett eller flera 
plagg. Det kan till exempel vara ett par nya jeans eller en ny topp som skall användas till en fest. 
Men att det finns ett planerat inköp av ett plagg innebär inte att alla andra plagg utesluts även om 
det primära målet är det planerade inköpet. En orsak till impulsköp av ett plagg är besvikelsen av 
att inte hitta det plagg som var planerat att köpa. En misslyckad shoppingtur, att inte köpa vare 
sig planerade eller oplanerade plagg, upplevs som deprimerande eftersom förväntningarna innan 
shoppingturen är stora och humöret på topp. Beroende på om förväntningarna uppfylls eller inte 
ändras också humöret. En förväntning kan vara att hitta ett par nya jeans och uppfylls inte det 
konsumeras något annat som till exempel ett linne för att lindra besvikelsen. En informant menar 
att hon mycket sällan kommer hem tomhänt efter en shoppingrunda. Att se fram emot att köpa 
någonting nytt och sedan inte hitta något kan kännas jättejobbigt enligt henne.  

När jag frågar informanterna vilken känsla som infinner sig när de handlar kläder svarar de:   

Eva: Jag kan bli jättelycklig!(…)om man planerat att hitta något och man hittar det(…)då kan 
jag få en enorm energikick och bli på väldigt stort spenderarhumör och gå vidare och handla 
mer och jag brukar inte ångra mig då, när jag kommer till det där humöret. 

Cecilia: (…) Då får jag sånt här lyckorus så när jag kommer hem med min tröja så är jag 
jätteglad och går och kollar på den och provar.  

Informanterna har heller ingen uttalad ekonomisk gräns för vad kläder får kosta. Hittar de något 
dom vill ha, som de tycker är snyggt, köper dom det. Detta tolkar jag som att lyckan, känslan är 
så stark att den ibland övervinner förnuftet eller åtminstone kan inverka negativt på deras 
ekonomi. Det handlar om prioriteringar och kläderna är något som prioriteras relativt högt. En 
av informanterna lånar ibland pengar av föräldrar och kompisar för att kunna köpa det 
märkesplagg som hon blivit fäst vid och medger samtidigt att till exempel matinköp och dylikt får 
stå åt sidan. Konsumtionssamhället som Bauman beskriver det, är ett samhälle med en 
konsumtionskultur vars mål är att utrota ”tråkigheten” i vardagen. Ett lyckligt liv i 
konsumtionssamhällets definition är ett liv utan tristess, melankoli och håglöshet och erbjuder 
något nytt hela tiden. Det som är nytt, spännande blir till en försäkring mot tråkigheten.40 Lyckan 
som informanterna beskriver finns också beskriven av Bauman då han tolkar Freud:  

                                                 
40 Zygmunt Bauman, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen, (Uddevalla 1999), s. 61 
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”Det finns, som Freud påpekade före konsumtionserans ankomst, inget som heter tillstånd av 
lycka; vi är bara lyckliga för ett kort ögonblick när vi tillfredställer ett trängande behov, men 
omedelbart efteråt sätter ledan in”. 41

Klädesplagget som är föremålet för begäret, förlorar sin lockelse så fort skälet till att begära 
plagget har försvunnit. Men enligt Bauman har konsumtionssamhället lyckats upprätthålla ett 
stående tillstånd av lycka genom att se till att begären väcktes snabbare än den tid det tog att stilla 
dem och att föremålet för begäret ersattes snabbare än den tid det tog att bli uttråkad.42  

För informanterna är konsumtionslyckan knuten till dels den sociala aspekten kring 
konsumtionen, men i huvudsak själva produkten. Begäret av föremålet drivs av lyckan som 
förlorar sin kraft en viss tid efter det att föremålet är införskaffat. Föremålet bringar lycka vid 
tanken på att införskaffa det, vid införskaffandet och några dagar efter införskaffandet. 
Konsumtionssamhället ser till att begäret efter föremålen inte stillas efter en shoppingrunda utan 
det är uppbyggt kring att det händer något nytt, spännande så att det inom snar framtid krävs en 
ny shoppingrunda. Det går inte att bli lycklig över ett par nya jeans en lång tid framöver eftersom 
konsumtionsmarknaden snabbt ser till att det kommer nya modeller vilket gör dina jeans gamla 
och ute och efter i konsumtionssamhället och du måste ut och handla igen. Hur lång tid ett plagg 
bringar lyckokänslor är varierande. Lyckan och begäret över plagget grundar sig i att du dels har 
det nya och spännande som konsumtionsmarknaden erbjuder vilket leder till social status och 
erkännande, dels för att plagget är i centrum för en social företeelse nämligen att shoppa ihop 
med andra. Det finns sällan någon njutning att se om samma filmer om och om igen utan istället 
ser vi nya filmer. På samma sätt konsumerar de kläder genom trender och nyheter. Att inte följa 
modet eller konsumtionsmarknadens nyheter eller att vara otillräcklig att konsumera innebär en 
social degradering.43 Modet agerar inom ett universum av explicita begränsningar som till 
exempel färgsättningar, eller kjollängd.44 Klädesbutikerna i gallerian följer rådande moden 
eftersom färgsättningar och till exempel kjollängder är de samma oavsett klädesbutik.   
 

Klädstilen 
De säger sig inte klä sig efter någon typisk allmän uttalad klädstil utan skapar sig en egen stil dock 
med hjälp av yttre påverkan som kompisar och modemagasin. De menar att det är viktigt att vara 
så oberoende reklam och media som möjligt och istället försöka känna efter vad de själva tycker 
om. Men de medger att deras smak ändrar sig i takt med trenderna som råder i samhället. När de 
shoppar har de oftast ett syfte, att hitta ett speciellt plagg men det förekommer också 
spontanshopping eller impulsköp. Det innebär att de köper ett plagg som de inte alls var planerat 
att köpa. Informanterna berättar om butikernas olika roller i deras konsumerande. På Sisters 
handlar de kläder för finare tillfällen och räknar samtidigt med att plagget skall bäras och hålla en 
                                                 
41 Zygmunt Bauman, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen, (Uddevalla 1999), s. 62 
42 Ibid, s. 62 
43 Ibid, s. 60 
44 Pierre Bourdieu, Kultursociologiska texter, (Stockholm 1994), s. 95 
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lång tid framöver. Sisters står för kvalité enligt dem. Med Kvalité menar de kläder som håller 
länge utan att ändra sig, blekna eller gå sönder när kläderna tvättas. För att upptäcka om kläder är 
av bra eller dålig Kvalité känner de på kläderna och tittar på dess sömmar. Men oftast vet de av 
erfarenhet vilka klädmärken som har den kvalité som de önskar. Att konsumera kvalitétskläder 
blir ofta dyrt och därför är H&M’s kläder ett bra alternativ även fast de vet att det är sämre 
kvalité på deras kläder. H&M’s kläder är billiga och betyder vardagskläder för informanterna. En 
informant har valt att kalla H&M’s kläder för engångskläder vilket visar på skillnaden mellan 
Sisters och H&M. På H&M kan de när som helst handla ett plagg utan att ruinera sig och de 
berättar att större delen av deras garderob kommer ifrån H&M. H&M’s styrka är enligt dem att 
ha snygga och nyskapande kläder  till låga priser. Att kvalitén är dålig ersätts av lockelsen att 
kunna handla något nytt ofta. Informanterna konsumerar hellre ofta på H&M än sällan på Sisters.  
Idén om att kläder har en funktion som att enbart på olika sätt skydda vår kropp känns gammal 
och förlegad. Olika kläder har idag olika syften och för mina informanter handlar 
klädkonsumtion i huvudsak om att se bra ut. Alla människor har en klädstil men vissa klädstilar är 
mer utmärkande än andra. Dessa klädstilar kan också vara förknippade med livsstilar som till 
exempel hiphop. Klädstilar kan vara unika och personliga men det finns också allmänt erkända 
klädstilar som kategoriserar in människor i grupper. Det kan till exempel vara en tidsperiod som 
sjuttiotalets utmärkande kläder. Klädstilar skapas av olika anledningar och från olika håll i 
samhället. Det kan vara alltifrån ett modehus till en musikgenre som ligger bakom en klädstil. 
Hiphop är ett exempel på en musikgenre och livsstil som har en utmärkande klädstil starkt 
förknippad med musiken. Inom klädstilarna finns det varumärken som på ett eller annat sätt 
symboliserar klädstilen eller blir en del av den. Varumärken har även involverat sig i utpräglade 
livsstilar där varumärket vill förknippas med en viss aktivitet. Låt mig ta ett exempel. 
Skateboardåkning kan idag räknas till en livsstil där klädstilen på ett tydligt sätt exponerar 
livsstilen. Klädstilen kännetecknas av olika skateboardmärken som utmärker klädstilen och 
difererar den från andra klädstilar och livsstilar. I nästa avsnitt kommer jag att analysera märket. 

 

Märket 
Ordet märkeskläder är komplext och problematiskt både för mig och för informanterna. Det finns 
många definitioner och olika sätt att se på märkeskläder. Märkeskläder är alla något vi förhåller 
oss till och vi alla har säkert olika kopplingar till det. Men vad betyder då märkeskläder? Genom 
att sammanfatta informanternas olika förklaringar av ordet märkeskläder kom jag fram till 
följande: Märkeskläder är kläder som är dyrare än genomsnittet av klädutbudet och som har till 
uppgift att inbringa en viss status och eventuellt anspela till någon livsstil eller klädstil. Det finns 
också olika nivåer för märkeskläder och det är oftast priset på märkesplagget som bestämmer 
nivån. När jag frågar informanterna om de är intresserade av mode och de exklusiva 
märkeskläder de talar om svarar Cecilia och Eva: 

Cecilia: Känslan att bära det dyrare plagget, det säger något mer, det känns bättre. 
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Eva: Jag är väl ingen fashionista men det klart att jag är intresserad av modeskaparna och 
modevärlden (…) 

En Gucci-tröja har enligt dem högre status än vad till exempel en Levis-tröja har därför att 
Gucci-tröjan är dyrare och exklusivare. Det gör i sin tur att fler människor använder Levis vilket 
bidrar till att Levis istället symboliserar vardagskläder snarare än exklusivitet. Men ordet 
märkeskläder symboliserar för informanterna i huvudsak mycket dyra kläder som till exempel 
Gucci, Armani eller Dior. Men de anser också att ett billigt plagg med ett tryck på också är ett 
märkesplagg.  

Marie: Det finns ju typ de här riktiga märkeskläderna som Gucci sen finns det ju 
klädesmärken som inte har något klädmärke, egentligen är det också ett klädmärke.   

Cecilia: Det är som två kategorier (…) de fina märkeskläderna och sen liksom lite mer street 
och vanliga.   

H&M i sig är också ett märkesplagg av den enkla anledningen att H&M är ett varumärke och 
tillverkar kläder menar dem. De anser att ett par Levis jeans är ett märkesplagg men att det inte 
alls kan kategoriseras in bland modehusens märken som Dior till exempel.  

De flesta av informanterna tycker att märkeskläder är onödigt och löjligt och att de inte 
medvetet köper märkeskläder för märkets skull. Det värsta som finns är märkessnobbar som 
försöker vara något genom att ha dyra kläder och stoltsera med dom. De menar att det finns 
människor som gör sina märkeskläder till en del av deras identitet för att få bekräftelse och visa 
hur mycket pengar dom har. De hävdar också att de själva känner sig finare och lyxigare i 
märkeskläder och att det är roligare att bära än vanliga kläder. Märkeskläder är oftare snyggare 
och av bättre kvalité än andra vanliga kläder. Men det finns inget speciellt märke som de håller 
som favorit hävdar de. Informanterna menar att de konsumerar kläder för deras egen skull och 
inte för någon annans skull. De tillskriver andra människor med märkeskläder en identitet medan 
de själva har en unik relation till sina märkeskläder. Ska de gå på fest kan de lika gärna ha en billig 
topp som en dyr märkestopp men de menar att de känner sig mer speciella och att det är roligare 
med en dyr märkestopp. En informant menar att hon inte gillar ordet märkeskläder som för 
henne syftar till snobbiga människor. Trots det handlar hon själv märkeskläder men menar att 
hon har ett personligt syfte med sin konsumtion som inte är förenligt med den allmänna attityden 
till märkeskläder. Hennes syfte är att hon ska känna sig speciell, fin och bekväm i sina kläder 
medan den allmänna attityden till märkeskläder är att man bär dom för att skryta om sin 
ekonomiska status.  

Alla informanter menar att det finns märken som representerar olika kulturella, sociala och 
ekonomiska grupper. De tror att människor inklusive de själva använder kläder och märken för 
presentera sig inför andra människor. Det kan till exempel handla om att känna tillhörighet till en 
viss typ av livsstil.  

Cecilia: Även om man inte brukar säga det så står ju olika märken för olika livsstilar, det står 
ju för olika saker liksom.  Det finns vissa modeller eller typ av kläder som jag aldrig skulle klä 
mig i och som också talar för en viss livsstil. 
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Cecilia handlar ofta den typen av märken som hon kallar för streetmärken. Det gör hon just för 
att utmärka sig bland andra samtidigt som hon tycker det är snyggt. Hon menar att de märkena 
berättar något om henne vid ett första intryck. Hon lyssnar på hiphop och umgås med hiphopare 
och känner därför det naturligt att klä sig i de kläder som utmärker livsstilen. För henne, i detta 
sammanhang, är det inte tänkbart alls att bära till exempel en J Lindeberg – tröja. Genom att bära 
märken och kläder som starkt förknippas med hiphop-livsstilen förkastas därmed samtidigt andra 
livsstilsalternativ. Märkena hon bär symboliserar ett ställningstagande som till exempel visar att 
hon inte är syntare. Hon utrycker därmed en identitet. Detta gör att vi kan orientera oss bland 
människor på gott och ont. Fjällräven, Armani, Chevalier, WE, Blåkläder, Spalding är några exempel 
som informanterna tar upp som typiska märken för vissa livsstilar. Fjällräven symboliserar 
frilufsmänniskan, Chevalier symboliserar jägaren, WE symboliserar hiphopkulturen. Genom att 
individer bär märkeskläder gör det att vi som betraktare får en första uppfattning om individen.  

 

Slutdiskussion 
Jag har i min analys kunnat konstatera att kvinnornas klädkonsumtion har betydelse för deras 
identitetsskapande. Klädkonsumtionen är en del av deras sätt att umgås och uttrycka sig. Kläder 
fungerar som symboler för hur de vill uppfattas av andra. De estetiska intressena som 
klädkonsumtionen erbjuder gör att de genom sina livsstilar skapar sina identiteter genom sin 
klädkonsumtion. Varje plagg är en liten berättelse om vem de är.  De menar att de själva och 
människor i allmänhet använder kläder och märken för presentera sig inför andra människor. 
Dock sker det på olika sätt eftersom det finns olika livsstilar och olika val av kläder. Kläderna 
hjälper människor att orientera sig bland människor på gott och ont. Informanterna menar att 
beroende på vilken klädstil eller vilka märken en individ bär utesluts eller möjliggör det 
interaktioner med andra individer. De tillskriver andra människor identiteter genom att se vad de 
bär för kläder. De ser sig själva som unika och hoppas att andra människor har samma 
uppfattning om dem.  

Klädkonsumtionen fyller också en funktion som en fritidsaktivitet och ett nöje. 
Klädkonsumtionen är för informanterna en kontrast till vardagens krav och ansvarstagande i 
form av arbete eller studier. Att konsumera kläder tillsammans med sina kompisar är ett sätt för 
informanter att umgås och sträva efter lycka..  
Valmöjligheterna i gallerian bidrar till inspiration och olika sociala skeenden. De ger varandra råd 
om vad som är snyggt eller vad som passar vem. Deras shopping kan uppfattas som ett 
samarbete om vilket plagg som passar vem. Tillsammans hjälper de varandra med smakråd, ideér, 
uppmuntran och avrådan. Eva menar att hon skapar sin egen stil genom att bland annat läsa 
nyheter i klädkataloger och modemagasin:  

Eva: Modemagasinet Elle är ju fullmatad med olika stilar, moderepotage, vanliga människor 
med snygga kläder och tips och den läser jag ju och blir inspirerade. Det blir ju liksom också en 
del av hur jag skapar min personliga stil. 
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Inspiration och influenser kommer från olika håll men väninnorna står enligt informanterna för 
den största influensen av vilka val av kläder de gör. För Cecilia är grupptillhörigheten viktig och 
handlar där av kläder för att estetiskt visa sin livsstil och tillhörighet med en grupp. För 
informanterna handlar det alltså inte bara om att gå till en butik och köpa sig en tröja och gå hem. 
Det handlar om en betydande ingrediens i deras identitetsskapande och sociala liv. 
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”Reklam som inspiration” - Unga människor och deras 
klädkonsumtion   

Ida Dalberg 

Inledning  
I dagens postmoderna45 samhälle möts vi ständigt av återkommande bilder av hur vi ska se ut 
och hur vi ska vara. Detta sker främst genom reklambilder i tidningar och tv. Vi får ständigt nya 
intryck om vad som är ”inne” respektive ”ute”, hur vi ska klä oss och hur vi ska se ut. Att 
konsumera har blivit ett ledord i dagens samhälle. Du kan genom din konsumtion visa 
grupptillhörighet, dina värderingar eller vilken typ av musik du lyssnar på. Enligt sociologen 
Zygmunt Bauman förväntas vi som individer bidra till samhället genom att konsumera.46 Vi kan 
konsumera alltifrån mat till kläder, resor, upplevelser etc. Allt det vi konsumerar kan säga något 
om den vi är eller den som vi vill vara. Vi som individer kan visa en del av vår identitet genom 
våra kläder. Kläder kan säga mycket om en människa, men det förutsätter att omgivningen är 
insatt i vad ens kläder förmedlar. Vi kan få inspiration till att handla kläder utifrån reklam och 
trender. I detta arbete kommer jag att diskutera kring hur vi som människor kan förmedla saker 
med våra kläder och vilken inverkan reklamen har på oss som individer.  

 

Disposition 
Jag kommer först att presentera mitt syfte, där jag tar upp mina frågeställningar som jag utgått 
ifrån i detta arbete. Därefter kommer mitt metodavsnitt där jag går igenom hur jag utfört denna 
studie och tillhörande metodologiska och etiska problem som jag stött på under studiens gång. 
Sedan följer presentationerna av mina informanter. Därefter följer analysen av intervjuerna. 
Avslutningsvis följer en sammanfattande slutdiskussion.  
 

Syfte och frågeställningar  
Mitt bidrag till denna antologi grundar sig i frågan om, medias inverkan på ungdomars 
identitetsskapande. Det finns många intressanta aspekter kring detta ämne och jag kan inte ta upp 
alla dessa. Därför kommer jag att redogöra för några av de aspekter som uppkommit under 
arbetes gång.  

Jag har främst valt att titta på ungdomars identitetsskapande utifrån reklam och 
klädkonsumtion.  Jag har valt ungdomar i 16-19 års ålder som målgrupp. Anledningen till att jag 
valt just denna målgrupp beror på att jag menar att ungdomar i den åldern är en relativt stor 
konsumtionsgrupp när det gäller mode. Detta överensstämmer med etnologen Maja Jacobsons 

                                                 
45 Se antologins gemensamma inledning, s. 5 
46 Zygmunt Bauman, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen, (Uddevalla 1999) 
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resonemang som hon tar upp i boken Kläder som språk och handling. Enligt henne präglas tonårs- 
och ungdomstiden av identitetsutprovning, det vill säga man provar olika sätt att vara och olika 
klädstilar för att passa in.47   

Finns det vissa ”stilar” som är mer ”inne” än andra? Kommer modenormer från reklam 
och modemagasin? Jag vill undersöka om reklamen på något sätt inverkar på dessa ungdomars 
klädkonsumtion och vilka övriga faktorer som kan tänkas påverka denna konsumtion. Påverkas 
dessa ungdomar medvetet eller omedvetet av reklamen? Jag vill även undersköka hur de tänker 
om grupptillhörighet, om det finns olika typer av grupper, där det finns olika stilar och trender. 
Detta är naturligtvis svårt och jag kan inte göra några generella antagande, utan jag kan endast 
utgå från vad mina informanter tycker och tänker i dessa frågor. 

 

Begrepp och definitioner 
Jag kommer i denna del kort förklara vad jag avser med de olika begrepp som är specifika för min 
del i denna antologi. Begreppen och identitet och postmodernism48 förklaras ingående i antologins 
inledande del, därför kommer jag inte att definiera dessa här.  

Konsumtion – kan förklaras som användning av varor och tjänster.49 Det vill säga köpande 
eller byteshandel av olika varor och tjänster. Här avser jag den konsumtion som främst inriktar 
sig på kläder, mode och skönhetsprodukter, men även på konsumtionen av reklam.  

Livsstil- med detta begrepp avser jag den förklaring som etnologen Maja Jacobson använder 
sig av i sin avhandlig Kläder som språk och handling. Hon menar att begreppet livsstil kan förklaras 
med en mängd olika faktorer så som klass, kön, ålder och etniska bakgrund. Men begreppet 
innefattar även individens personlighet, självuppfattning, värderingar och attityder. Det är hur 
dessa attityder och värderingar uttrycks och synliggörs på olika sätt som kan sägas beskriva 
livsstilen.50   

Mainstream - Med mainstream avser jag de generella strömningar som finns inom mode, 
kultur, musik och film. Detta innebär alltså att mainstream kan ses som det som de flesta 
människor håller sig till vad gäller exempelvis musik och kläder. Det kan i detta arbete ses som 
den modenorm som de flesta förhåller sig till.  

Medier - med detta begrepp avser jag tidningar, reklam, affischer, kataloger, broschyrer, tv 
och radio och Internet 

Mode – med detta mode avser jag i detta arbete avser jag det begrepp som 
Nationalencyklopedin använder som definition. ”Tidsandan och dess ideal, förmedlade genom 
framför allt klädedräkten Klädmodet förändras ständigt i större eller mindre omfattning allt efter 

                                                 
47 Maja Jacobson, Kläder som språk och handling, ( Stockholm 1994), s. 133                          
48 Se antologins gemensamma inledning, s. 5 
49  www.ne.se http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=229387&i_word=konsumtion 2005-05-01 15:13 
50 Maja, Jacobson, Kläder som språk och handling, (Lund 1994), s. 17-18 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=229387&i_word=konsumtion
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samhällets förändrade värderingar och villkor”51 Mode är alltså en utpräglad tidsbestämd smak, 
mode förutsätter att det är en kollektiv strömning.  

 

Metod och fält 
Vi har i denna antologi utgått från Grundad Teori, vilket går ut på att man går in i arbetet med en 
relativt öppen frågeställning. Man utgår från det empiriska materialet som sedan får ligga till 
grund för de olika teorier som tillämpas på detta arbete.52 Jag har utifrån min grundfrågeställning 
gjort observationer och intervjuer. Efter att jag kodat mina observationer, uppkom funderingar 
och frågor, dessa frågor fick sedan lika till grund för mina intervjufrågor.  

Jag valde att bedriva mina fältstudier på en gymnasieskola, där har jag utförde två stycken 
observationer. Där tittade jag på ungdomars sätt att klä sig. Då jag redan innan observationerna 
hade en förförståelse gällande mode och i viss mån även själv är påverkad av reklam, har jag i 
många fall gjort egna antaganden. Detta kan vara problematiskt då jag inte kan förhålla mig helt 
objektiv. Det viktiga är att jag under observationens gång och i den efterkommande analysen varit 
medveten om detta. Då den första observationen inte gav tillräckligt, gjorde jag en andra 
observation på en annan plats i skolan. Jag tyckte att de två observationerna kompletterade 
varandra på ett bra sätt. Jag har sedan kodat observationerna utifrån Grundad Teori53. Jag satte in 
koderna i olika kategorier och därefter hittade jag intressanta ingångar och frågeställningar.  

Under kodningen av observationer så hittade jag intressanta saker jag inte tänkt på innan. 
Efter kodningen så lade jag märke till mer detaljer i elevernas kläder, jag såg tydligare vilka som 
hade en stil som stack ut från mängden, jag hittade fler gemensamma nämnare i de båda 
observationerna. Det gick även att se vilka märken som är vanligast och vilken typ av kläder som 
är vanligast bland ungdomarna i den skolan. Något jag upptäckte med min observation var att jag 
hade svårt att hinna med att skriva ner alla personer jag såg. När jag började skriva detaljerat om 
en person så hann jag inte reflektera särskilt mycket över de andra som gick förbi just då. Jag 
sållade därför omedvetet bort folk. Jag hörde inte vad folk talade om, eller så var det så att jag 
inte alls fokuserade på deras samtal med varandra 
 

Etisk hänsyn 
En av de etiska aspekterna i min observation var att jag var dold observatör. Jag tycket själv att 
det kändes konstigt att observera personer som inte var medvetna om att jag gjorde det. Det 
gjorde att hela tiden fanns en olustig känsla hos mig av att bli upptäckt av eleverna. Detta kan ha 
medfört att jag ibland på ett omedvetet sätt valt att inte skriva ner vissa detaljer.  

                                                 
51 www.ne.se http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=257552&i_word=mode 2005-05-01 15:14 
52 Gunilla Guvå, Ingrid Hylander, Grundad teori, (Stockholm 2003), s. 13  
53 Ibid, s. 52 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=257552&i_word=mode
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Eleverna på skolan visste inte varför jag var där, då jag satt på platser där det passerade många 
elever under observationens gång, kunde jag inte berätta för alla dessa vad jag gjorde där. Jag 
hade dock pratat med rektorn på skolan om vem jag var och vad jag gjorde där och fått 
medgivande om att genomföra dessa observationer. Självklart kan det finnas funderingar kring 
det etiska i detta. Jag tog under observationernas gång kontakt med informanter till mina 
intervjuer. Jag upplyste informanterna om vad mitt projekt handlar om och om forskningsrådets 
etiska riktlinjer som finns gällande intervjuer. Jag informerade bland annat om anonymitetskravet 
om nyttjande kravet etc. 54 Samtliga informanter i denna rapport har fingerade namn. Jag har 
utifrån Grundad Teori kodat samtliga intervjuer. Utifrån kodningen av intervjuerna har jag gjort 
min analys av dessa. 
 

Intervjuerna 
Jag började med att göra en så kallad provintervju för att se att frågorna passade mot mitt syfte. 
Jag tyckte att intervjun gick bra, men att den blev något kort ca 20 min. Det berodde på att jag 
hade för få frågor och att de inte var tillräckligt tydliga. Därför kompletterade jag intervjufrågorna 
med ytterligare frågor och tydliggjorde dem.  

 Jag utförde fem stycken intervjuer med sju stycken informanter, dessa var ungdomar i 
gymnasieåldern. Jag valde att intervjua tre killar och fyra tjejer. Detta eftersom jag menar att det 
kan vara intressant att titta på om killar och tjejer upplever mode och kläder på olika sätt. Jag har 
fått tag på informanter genom personer som jag är bekant med. Den intervjuform jag använde 
mig av var vad som av Alan Bryman skulle kalla semi- strukturerad intervju. Detta eftersom jag 
utgick från ett frågeschema, där frågornas ordningsföljd och formulering varierade från de olika 
intervjuerna. Jag valde även att ställa följdfrågor när jag tyckte att informanterna kom in på saker 
som jag fann extra intressanta.55

I en av intervjuerna hade jag inte möjlighet att använda mig av Mini- Disc, jag fick i detta 
fall skriva ner informanternas svar för hand, vilket medförde att jag inte fick med allt som sades. 
Detta innebär att jag kan ha missat viktiga resonemang i intervjun. Jag försökte dock i detta fall få 
med det mest övergripande i dessa informanters resonemang. I en av intervjuerna hade jag med 
två informanter samtidigt. Fördelen med detta var att informanterna diskuterade alla frågor med 
varandra. De båda informanterna fyllde i varandras svar, de höll med varandra eller sa emot 
varandra, detta medförde att de reflekterade mer över varje fråga. Nackdelen var att jag under 
transkriberingen upplevde intervjun som rörig och det var svårt att höra vem av informanterna 
som sa vad. Ett återkommande problem var att det var svårt att höra vad informanterna sa under 
transkriberingen, detta var något gemensamt för alla intervjuer. Jag fick därför utelämna vissa ord 
när jag skrev ut intervjuerna. Detta kan vara till en nackdel, då det är lätt att tolka innebörden i ett 
resonemang på fel sätt. Jag har dock varit väl medveten om detta problem under analysens gång.  
                                                 
54  www.vetenskapsradet.se http://195.17.252.28/vrshop_pdf/etikreglerhs.pdf 2005-04-19. kl.11.29 
55 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Trelleborg 2002), s. 127 

http://www.vetenskapsradet.se/
http://195.17.252.28/vrshop_pdf/etikreglerhs.pdf
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Teoretiska perspektiv 
Jag har i detta arbete använt mig metoden Grundad teori, därför ligger mitt empiriska material till 
grund för min analys. Under analysens gång har jag valt att referera till olika teorier som varit 
relevanta för sammanställningen av arbetet. Dessa teorier tar upp postmodernitet, identitet och 
identitetsskapande, grupptillhörighet, normalitet och avvikelse.  

Jag har framförallt utgått från Maja Jacobsons bok Kläder som språk och handling. Hon tar upp 
hur de finns olika sätt att förmedla identitet genom sina kläder. Kläderna säger olika saker om 
individen som bär dem. Individen väljer kläder utifrån vilken livsstil den har och utifrån hur den 
vill bli uppfattade av omgivningen.  

Jag har även använt mig olika teorier som finns gällande normalitet och avvikelse för att 
förklara hur människor stereotypifierar andra utifrån vissa föreställningar, i detta fall kommer jag 
att utgå från vad som är ”normalt” när det kommer till trender och mode. När det gäller fråga om 
konsumtion och reklam har jag framförallt utgått från Peter Corrigans bok The Sociology of 
Consumption och boken Det kommunikativa handlandet.  Dessa böcker beskriver reklamen och 
konsumtionen som kommunikationsmedel mellan människor. Vi använder av konsumtionen för 
att visa grupptillhörighet och för att visa vilken livsstil vi identifierar oss med. Reklamen används 
för att sprida dessa.    

Jag har utöver dessa böcker utgått från de olika teoretiker och teorier vi tog upp i 
antologins inledande del. Där förklaras på ett mer djupgående sätt olika teorier som tar upp 
postmodernitet och konsumtion. 
 

Presentation av informanterna 
Här följer en kort presentation av informanterna som jag använt mig av i intervjuerna. 
 
Kalle är 18 år, går på Samhällsvetenskapliga programmet på gymnasiet i mellersta Sverige men är 
ursprungligen från en minde ort i Dalarna. Han spelar fotboll på fritiden, hans inkomst är 
studiebidrag. Han beskriver sin egen klädstil som ”Street eller slappaktig” 
 
Martin 18 år, kommer från en större stad. Han läser på Naturvetenskapliga programmet på 
gymnasiet. Hans inkomst är studiebidrag. Hans intressen är fotboll och kompisar, och han 
beskriver sin egen klädstil som ”loose”, lite ledig, med slitna jeans och en tröja till. 
 
Pelle är 18 år, han läser även han på Samhällsvetarprogrammet på gymnasiet i en mellanstor stad i 
mellersta Sverige. Han är sportintresserad, han håller på med tennis och fotboll. Han beskriver 
sin egen klädstil som väldigt blandad, då han kan ha vad han själv beskriver som ” lite stilrenare 
kläder” men även lite mer ”sliten” stil. 
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Cattis är 18 år och bor i en mindre ort i Dalarna.  Hon studerar även hon på ett 
samhällsvetenskapligt program.  Hennes intressen är träning, umgås med vänner och festa och 
fika. Hon skulle beskriva sin egen klädstil som att hon klär sig ”vanligt”, hon beskriver sig själv 
som en i mängden. Jeans och tröja funkar alltid enligt Cattis.  
 
Lisa är 18 år även hon från samma ort som Cattis. Marias intressen är desamma som Cattis 
intressen. Hon beskriver sin klädstil som att bekvämlighet går före snygghet, men hon vill att 
kläder ska vara både bekväma och snygga. Hon går helst i sportkläder, eftersom hon sportar 
mycket.  
 
Sofia är 16 år och läser Samhällsvetarprogrammet på gymnasiet i en mellanstor stad i mellersta 
Sverige. Hon beskriver sig själv som mode - och trendmedveten. 
 
Eva är 17 år och bor i en mellanstor stad där hon studerar på gymnasiet. Hennes intressen är att 
spela gitarr och umgås med kompisar. Hon menar att hon är ganska mode- och trendmedveten. 
 

Analys av intervjuerna 

Identitet och kläder 
Kläderna är enligt informanterna viktiga för att uttrycka sin identitet. De menar att det går att 
uttrycka identiteten genom sin klädstil. Här nämns flera exempel, Kalle ger ett bra exempel på 
hur han menar att kläderna säger mycket om en person och om hur han ibland har förutfattade 
meningar om personer utifrån deras klädstil. Han menar det sätts en stämpel på en person utifrån 
dennes klädstil.  

Kalle: Jag tror väl att alla personer försöker, försöker liksom ja välja kläder efter hur man är, 
(…)det blir väl kanske omedvetet också att det representerar ens identitet.(…)du kollar ju inte 
på en sån här som sätter på sig såna här jättedyra kläder som, (…) som har pappor med pengar 
som såna kläder som dom använder och sen så är den personen vänsteranhängare och  liksom 
är ute på gatorna och kastar kullersten, det tror jag ju inte, men det finns säkert såna, men då 
representerar det ju inte riktigt liksom hur han är tycker jag då(...) 

Pelle säger så här om vad kläderna säger om en person:  

Pelle: Eh, rätt så mycket skulle jag vilja säga, det tycker jag man, visst det behöver, det kan ju 
försöka säga saker som det inte gör, men det första intrycket man får är ju om man har 
skitsnygga kläder och dyra kläder då tror man ju och förutsätter att han har rika föräldrar, eller 
att han själv är relativt påpälsad i ekonomin, men det kan ju bedra ibland det vet man ju kanske 
inte, men det första intrycket är det ju faktiskt 

Sociologen Mats Hilte skriver i boken Avvikande beteende om Charles H Cooleys spegeljag, dvs. att 
individen speglar sig själv i andra. De reaktioner vi får i vårt samspel med andra individer 
påverkar synen på oss själva och vårt jag. Alltså så är det interaktionen med andra som vi tillskrivs 
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vår identitet. Vi föreställer den bild omgivningen har av oss och vi agerar utifrån den.56 Maja 
Jacobson beskriver i boken Kläder som språk och handling hur vi som individer första gången vi 
möter en person ofta grundar vår första uppfattning om personen utifrån dennes klädstil eller 
yttre framtoning. Vi som individer väljer att presentera oss själva utifrån kläderna.57 Martin 
berättar om hur han kan ha förutfattade meningar om personer innan han lär känna dem. 

Martin: Eh, ganska mycket, ganska mycket ändå inte bara klädstilen det handlar väl om 
överhuvudtaget om man bryr sig om sitt utseende mer eller mindre än andra, men jag tror att 
den säger ganska mycket om hur man är som person, jag tycker i alla fall det, men sen är det ju 
alltid det så att man dömer ju alltid folk lite grann, det är också omedvetet och att när man sen 
lär känna dom så är det inte alls så i alla fall men jag tror ändå att det säger någonting om 
personen. 

Samhällsteoretikern Anthony Giddens skriver i sin bok Modernitet och Självidenitet om hur individer 
genom sin livsstil vill säga sin omgivning någonting om vad de själva står för. Livsstilen utgörs av 
klädstil, matvanor umgängesmiljöer och handlingssätt. 58 Alltså kan individer försöka att medvetet 
välja hur de vill att andra skall uppfatta dem genom sitt val av kläder. Det behöver självklart inte 
vara så att kläderna alltid speglar ens livsstil. Sedan så kanske inte omgivningen alltid uppfattar en 
som individen själv vill bli uppfattad.  

Detta är även något Jacobson tar upp, hon menar att kläderna är symbolförmedlande, att 
kläderna säger något om individen som bär dem. Hon menar att kläderna bland annat kan berätta 
vilken klasstillhörighet personen i fråga har eller vilka attityder och värderingar personen har. Att 
sända ut ett budskap med sina kläder förutsätter självklart att mottagaren (omgivningen) känner 
till de koder (klädernas innebörd) som sändaren (individen) använder. Om mottagaren inte 
känner till de koder som sändaren använder sig av kan mottagaren tolka det som sändaren vill 
säga med sina kläder på ett felaktigt sätt59   Det Jacobson skriver i sin bok överensstämmer med 
informanternas syn på vad kläderna kan säga om en person. Informanterna menar precis som 
Jacobson att kläderna kan säga saker om en person, men att de ibland kan misstolka personers 
klädstil. Här återkommer informanten Kalle återigen om hur kläderna ändå bara en yttre grej och 
att det inte alltid går att förutsätta att en person är på ett visst sätt bara för att den klär sig enligt 
en viss stil:  

Kalle: ja, men det finns ju många klär sig, ja så där, rikemans stil, ”brat-aktigt” som absolut inte 
alls egentligen, kanske egentligen har råd att slänga ut pengar på sånt, men dom gör det ändå, 
dom vill vara såna och personen i sig kanske inte riktigt är som såna utan det är bara en yttre 
grej.  

Att ha fördomar och att kategorisera individer utifrån kläder eller andra yttre attribut är något 
som vi människor gör för att bringa ordning i våra liv. Att se på en grupp som avvikande 
normaliserar ens egen stil och sätt att vara. Vi försöker alltså genom vår konsumtion visa våran 
identitet men även omforma den genom att ständigt konsumera nya varor. Detta tar sociologen 
                                                 
56 Mats Hilte, Avvikande beteende, (Lund 1996), s. 110 
57 Maja Jacobson, Kläder som språk och handling, (Lund 1994), s. 30 
58 Antohny Giddens, Modernitet och självidentitet, (Uddevalla 2002), s. 102-103 
59 Maja Jacobson, Kläder som språk och handling, (Lund 1994), s. 22 
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Zygmunt Bauman upp i sin bok Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen. Där diskuteras hur 
identiteten är något som precis som modet ständigt omformas och förändras och att vägen till en 
självidentitet går genom att ständigt konsumera. 60

Individualitet är viktigt samtidigt som det är viktigt att följa kollektivet. Även om det 
postmoderna samhället kännetecknas av individens frihet och valmöjlighet, så är det ändå viktigt 
att följa det kollektiva, att följa strömmen. Denna diskussion återkommer jag till senare i arbetet.  

 

Trender och reklam  
Jag frågade informanterna hur de själva uppfattade sin klädstil. Det menade att de hade en 
”vanlig” klädstil men med egen prägel. Flera av informanterna hävdade genast att de inte var 
påverkade av olika märken och reklam. Informanterna hävdar att de inte påverkades i någon 
större utsträckning av reklam, men när de tänkte efter och reflekterade över den så menade att de 
visst blev påverkade. De menade att det i många gånger skedde omedvetet. Flera av 
informanterna hade alltså en väldigt kluven hållning till hur de själva egentligen blev påverkade av 
reklamen. Killarna hävdade bestämt att tjejerna var mer påverkade än dom själva när det kom till 
trender i skolan. Kalle säger så här på frågan om det finns trender i skolan.  

Kalle: ja det finns det ju hela tiden det är väl en massa olika(…)det är mest tjejer som använder 
sig av det där trender, tycker jag Ida: Är dom inte lika tydliga?(för killarna) Kalle: Nej, Faktiskt 
inte för att tjejerna dom är ju lite faktiskt, alla köper ju trenden liksom (…)Killarna tror jag är 
lite mera, inte riktigt, dom köper nog mer att., ja, vad dom själv tycker är i alla fall som jag 
uppfattar det 

Pelle berättar om varför han tror att trenderna för tjejer är mer tydliga än vad trender för killar är:  

Pelle: jag tror det är mer tjejreklam också med kläder och sånt på tv än vad det är för killar 

Killarna menar alltså att det finns mer reklam och trender för tjejer eller åtminstone att trenderna 
för tjejer är tydligare än hos killarna. Jag håller till viss mån med Pelle om att det kan ha att göra 
med att reklamen och modetidningar främst har riktat sig till tjejer. Det är inte i lika stor 
utsträckning som reklam och modetidningar riktar sig till killar. Jag menar att det kan vara så att 
det finns en mediebild av tjejer som mer modemedvetna än killar. Hur olika könen framställs i 
reklamen återkommer jag till i senare i arbetet. 

Informanterna reflekterade inte särskilt mycket över var trenderna i deras skola kom ifrån. 
De funderade över om det var tidningar, tv och reklam som påverkade och satte normen inom 
mode. Samtliga av tjejerna nämnde kändisar som viktiga i trendsättandet. Det kan bero på att 
många av ”tjejtidningarna” hela tiden tar upp kändisarnas klädstil. Tv, reklam och tidningar 
hjälper alltså till i trendsättandet. Anthony Giddens skriver om vilken betydelse massmedia har 
för konsumtionen:  

                                                 
60 Zygmunt Bauman, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen, (Uddevalla 1999), s. 46-47 



 33

Massmedia presenterar hela tiden sätt att leva som alla antas vilja eftersträva. De välbärgades 
livsstilar synliggörs i en eller annan form och framställs som eftertraktansvärda. Ännu viktigare 
är emellertid påverkan från de berättelser som media förmedlar (…)61  

Detta citat skulle alltså kunna visa på medias men även kändisars betydelse för hur normer och 
trender inom mode befästs. Även Mike Featherstone menar i sin bok Kultur, kropp och konsumtion 
att kändisar är de viktigaste symbolförmedlande personerna i dagens postmoderna samhälle. 
Detta eftersom kändisarna är de är färgstarka personligheter som kännetecknar det viktigaste 
aspekterna av dagens konsumtion. Den moderne konsumentent är på ständig jakt efter förnyelse 
både när det gäller intryck och upplevelser som när det kommer till den egna personligheten62  

Att inte bli påverkad av reklam och trender menar jag är omöjligt, detta eftersom vi ständigt 
möts av reklam. Reklamen finns överallt i vår stadsbild, i skyltfönster, på busskurer i tidningar 
och på tv. Även om du inte alltid reflekterar över den reklam du ständigt möts av så finns den 
ändå där i bakhuvudet någonstans. Eva menar att reklamen är omöjlig att undvika, det går inte att 
värja sig från den. 

Eva: Alltså man dras ju alltid till det som man ser ju i tidningar vad som är modernt, oavsett 
om man vill eller inte, alltså färgerna och det går alltså omedvetet upp i hjärnan och man tycker 
om det som är på modet, sen kan man ju liksom prägla det på sitt sätt.(…) jag tror att oavsett 
om man vill eller inte så blir man ju det, alltså oavsett om man väljer att stå över massa, det är 
ju omöjligt att undvika en reklam liksom, det går ju hela tiden. 

Pelle menar att det inte bara är reklamen som går i tv och som vi ser i tidningar som sätter 
trenderna i skolan. Framförallt är det enligt honom utbudet som finns tillgängligt i affärerna som 
i första hand bestämmer trenderna. Men han reflekterade inte över var affärerna fick trenderna 
ifrån eller hur affärerna bestämde utbudet. Detta skulle kunna tolkas som lite av en motsägelse 
eftersom jag menar att affärerna och reklamen är beroende av varandra. Men butikerna och 
designerna är även beroende av ungdomarnas eget trendskapande, eftersom många trendsättare 
och butiker hämtar inspiration från ungdomars egna stilblandningar. Detta tar även Jacobson upp 
i sin bok. Dessa stilar anpassas och omformas till att passa fler grupper, sedan tas reklamen till 
som hjälpmedel till att sprida dessa till den stora massan63    

Informanten Martin hävdar att han inte blir speciellt påverkad av reklamen 

Martin: Jag tror att personligen, jag kan ju bara svara för mig själv då så tycker man ju så klart 
inte påverkas jättemycket, men jag tror att man gör det undermedvetet och jag är så här att 
bara för att ser något som är nytt så tycker jag inte att det är snyggt, bara för att det är nytt utan 
om jag tycker det är fult så säger jag att det är fult, (…) jag påverkas av det jag vill påverkas av 
lite grann så. 

Martin menar att han inte köper kläder bara för att det är på modet och att han till stor del väljer 
att bli påverkad av det som han vill påverkad av. Detta skulle kunna ses om något av en paradox, 
eftersom han trots allt blir påverkad, även om det är av det han själv vill bli påverkad av. Han har 
ett val som alla andra att välja bland det han själv tycker passar. Dagens mode går ut på du ska 

                                                 
61 Anthony Giddens, Modernitet och självidentitet, (Uddevalla 2002), s. 234 
62 Mike Featherstone, Kultur, kropp och konsumtion, (Stockholm 1994), s. 10 
63 Maja Jacobson, Kläder som språk och handling, (Lund 1994), s. 205-206 
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kunna välja väldig fritt, bara du inte avviker för mycket från de rådande idealen.64 Eftersom 
Martin ändå handlar kläder i de vanligaste butikerna och han väljer att klä sig i liknade kläder som 
sina kompisar är han ändå till viss del påverkad av reklamen och det rådande modet. Jag menar 
att vi har en valfrihet, vi kan välja, men i hur stor utsträckning egentligen? Vi väljer ju till största 
delen utifrån det som finns i butikerna och butikernas utbud följer en rådande modenorm.  
 

Ideal i reklam 
När informanterna talade om ideal, så talde de om hur killar tycker att tjejerna ska se ut och vice 
versa, inte om vilka ideal som killarna och tjejerna själva tycker ska råda. Informanterna 
reflekterade inte särskilt mycket över de ideal som rådde, utan konstaterade bara att de finns. De 
verkade inte heller reflektera särskilt mycket över om dessa ideal var bra eller dåliga eller var 
idealen kom ifrån. Det verkar som att killarna och tjejerna inte vill tala om konkurrens inom den 
egna gruppen. När jag frågade Eva och Sofia om hur de tyckte att idealen för en tjej ser ut och 
ska se ut, så menade att det beror på hur killarna tycker att en tjej ska se ut.  

Eva: eh jag tycker att det beror lite på vad killarna eftersträvar om man tänker på vad dom har 
för stil, vad de är ute efter om man säger om man tänker från deras perspektiv, en del vill ju ha 
det här liksom de som har gympa skor, så här sneakers och liksom också ganska slappa jeans 
och du vet den där stilen, vad heter det? typ Street, ja och andra vill ju ha dom här, kavaj, tajta 
linnen högklackade skor. 

Killarna menade att de kunde styra mer över vilka ideal som de vill ska råda än vad tjejerna kan. 
Pelle och Kalle säger så här om idealen för killarna respektive tjejerna.  

Pelle: Eh, jag tror faktiskt att killar kan styra sig mer själva faktiskt, tjejer påverkas nog mer av 
varandra (…) men killarna tror jag ändå, även om man är en kompisgrupp så kan man nog, så 
har man nog olika smak och så där och vågar och stå på sig (…)känns det som 

Kalle: ja jag tror väl att en kille han får vara lite mer slapp i sin klädstil (….)alltså lite mera, ja 
vad ska man säga ”smutsig” (…)att det behöver inte var så där perfekt klädstil, men tjejerna 
har eller i alla fall i regel ska dom ha lite mer, det ska var lite mer stil, det får inte vara hur som 
helst, en kille, många killar som jag har sett, dom skapar ju sina egna liksom kreationer så att 
säga 

Kalles citat visar på att det finns förutfattade meningar om hur en kille framställs och hur tjejer 
framställs i reklam och media. Det skulle kunna tolkas som att killar får vara mer aktiva och fria i 
sitt klädval, åtminstone framställs de så. Medan tjejerna ska framställas efter ett viss ideal, det ska 
vara mer passiva och ta åt sig av det som är idealet. Detta är stereotypt för hur könsrollerna 
framställs i media. Peter Corrigan tar i sin bok The sociology of consumption upp Erwing Goffmans 
teori om Gender in advertising, den går ut på att kvinnor och män framställs på olika sätt i 
reklamen. Där finns hela tiden stereotyper om vad som är manligt och kvinnligt.65 Kvinnorna 
framställs mer som objekt, de är passiva och männen är aktiva och handlingsinriktade. Enligt 

                                                 
64 Maja Jacobson, Kläder som språk och handling, (Lund 1994), s. 136  
65 Peter Corrigan, The sociology of consumption, (London 1997), s. 70-72 
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författarna i boken Det kommunikativa handlandet, så förkroppsligas ofta kvinna som den synliga 
konsumentent, det är kvinnorna som konsumerar.66  

Även Martin menar att det är mer valfrihet för killarna vad gäller ideal. Han menar att det 
finns mer strikta ideal för tjejerna.  

Martin: (…) ja tjejerna, det är hur ska jag säga, hur ska jag beskriva det, ja det är ett annat ideal 
för tjejer liksom, det är mer att det här idealet, som för tjejer, medan det för killar är lite mer 
lite större att välja ibland tror jag i alla fall, typ så, det är svårt att beskriva. 

Även Lisa tycker att det är stor skillnad på hur killar och tjejer framställs i reklamen. Hon menar 
att det är mer avklätt när det kommer till kvinnor i reklamen. Hon förstår inte alltid syftet med att 
ha en avklädd kvinna i reklamen. Även Eva tycker att vissa reklamfilmer kan kännas lite för dåligt 
genomtänkta, hon kan inte riktigt relatera till hur en avklädd kvinna som krälar runt på en bil ska 
kunna sälja ett par jeans. 

Lisa: Det är ju mer avklätt när det gäller tjejer, exempelvis så är ju Dressman reklamen när en 
tjej ska vara med där så måste hon vara avklädd. För killar så ska dom vara vältränade, en tjej 
ska vara smal. 

Eva: Ja, det fanns en annan jeansreklam som gick för Replay, det typ då var det en tjej som 
krälade omkring på en bil och sen var det bilar som körde iväg så här och jag förstod inte 
liksom vad det hade med jeansen eller med märket överhuvudtaget att göra så det hatade jag 
lite för att det var så dåligt genomtänkt 

Dessa citat tycker jag visar på hur tydligt detta är då en kvinna objektifieras i ett sammanhang där 
hennes roll som avklädd inte har någon naturlig koppling till varan. Corrigan förklarar i sin bok 
hur reklammakarna skapar naturliga bilder eller naturliga relationer mellan en vara och 
konsumenten. Dessa bilder eller relationer är egentligen fabricerade, men de har blivit till en del 
av vår vardag, att vi inte längre reflekterar över dessa.67 Detta tror jag kan vara lite av en 
förklaring varför avklädda kvinnor fortfarande används i reklamen vare sig det gäller att sälja 
kalsonger eller jeans, det ses inte som särskilt uppseendeväckande. Nu håller detta trots allt på att 
ändras då allt fler protesterar mot denna objektifiering av kvinnan i reklamen. Även männen blir 
objektifierade i reklamen men inte i lika stor utsträckning.  
 

Reklam som inspiration 
Reklamen kan både ge en lust att köpa men den kan även få en att avstå från att köpa. 
Informanterna fick berätta lite om vad de tyckte var bra respektive dålig reklam. De hade många 
åsikter vad som var bra respektive dålig reklam. Eva berättar att hon inte bara får inspiration från 
reklamen utan från andra håll också som musikvideos istället:  

Eva: Det som jag blir påverkad av, jag brukar sitta och titta på MTV, inte för att jag tycker om 
musiken, utan för att kolla på allas kläder och då om man ser någon som ser tuff ut så sitter 

                                                 
66 Erling Bjurström, Jonas Fornäs & Hillevi Ganetz, Det kommunikativa handlandet, (Falun 2000), s. 57 
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man ju och tittar på den och försöker ju liksom insupa allt, så det påverkar ganska mycket, hur 
en kändis klär sig 

En musikvideo ska sälja en vara, nämligen artistens låt. Men en musikvideo visar även de stilar 
och ideal som gäller. En artist har på sig kläder från ett visst märke och exponerar det i 
musikvideon, det skulle alltså kunna ses om en slags dold reklam. Det specifika syftet med 
musikvideon är inte att sälja in en viss klädstil eller ett visst märke, det är något som följer med 
”på köpet”  

Det är inte bara reklamen på tv och i tidningar som påverkar, det finns andra saker som får 
inspiration av. Martin berättar så här om var han hämtar sin inspiration ifrån.  

Martin: Nja lite kanske ifrån, jag brukar ofta samla på mig såna här, vad ska jag säga i 
butikerna så får man ju såna häften med olika klädmärken, så vad ska jag säga att det är såna 
där får jag lite inspiration Ida: Klädbroschyrer? Martin: Ja klädbroschyrer, därifrån får jag 
inspiration (…) jag tycker det är kul att kolla i såna, då ser man lite grann 

Informanterna fick berätta om vilka affärer dom gillade och inte gillade. Killarna gillade särskilt 
affärer som sålde mycket jeans och sneakers, så kallade streetbutiker och skatebutiker. H&M var 
en butik som alla nämnde, det är en butik som alla informanter menade att de kunde hitta kläder. 
Men det menade även att H&M kläder inte alltid hade så bra kvalité som de önskade, men de 
flesta av informanterna menade att priset på kläderna och att de var snygga övervägde detta.  

 

Märken och reklam 
Många av informanterna hävdar att det inte är särskilt viktigt med märkeskläder. Samtidigt som 
vissa av informanterna hävdar att det inte alls bryr sig om märkeskläder kan de ändå räkna upp 
vilka märken som är ”ute” eller ”inne”. Ett märke som alla informanter omnämner är J 
Lindeberg, ett märke som enligt informanterna blivit för exponerat vilket inneburit att de istället 
tröttnat på märket. Som försäljningsknep använder sig vissa märken av kändisar som 
reklampelare, men det ska vara ”rätt” kändisar och vid rätt tillfälle märket exponeras.68  
Sofia och Eva förklarar varför märken är viktiga och vilka märken som är inne. Märken är till för 
att visa status. Det är en symbol synonymt med pengar. Vi väljer att visa vår status genom vissa 
yttre attribut. När det gäller kläder är det märket som visar status. Eftersom det i dagens mode 
finns många olika trender och modenormer och många av butikerna har kläder som påminner 
om varandra så är det självklart svårt att skilja dyra plagg från billiga plagg. Om en person köpt 
sina slitna jeans på H&M eller på JC  skulle du förstås inte kunna se var jeansen var köpta om det 
inte funnits ett märke på dem.   

Enligt journalisten Naomi Klein säljer många av de stora märkena sina plagg som en del av 
en livsstil. Plaggen blir specifika för en viss typ av livsstil, plaggen skall förknippas med ett särskilt 
sätt att vara.69  

                                                 
68 Naomi Klein, No Logo, (Finland 2001), s. 82  
69 Ibid, s. 48 
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För Eva och Sofia var det egentligen inte märket i sig som var viktigt, utan att plagget de köper 
ska se dyra ut. De menade att de billiga kläder de köpte skulle se dyra ut. De menar att de vill ge 
en illusion av att de har pengar och status som dyra kläder ger. Illusionen om status ett märke ger 
är viktigt enligt Eva och Sofia. Detta säger de samtidigt som de menar att man inte ska skylta för 
mycket med märken, eftersom det kan uppfattas som skryt eller som att du inte har någon egen 
stil eller smak utan bara köper kläder för att du vet att det är inne. Som jag tidigare nämnt finns 
det en strävan hos informanterna att försöka efterlikna kändisar. Detta kan ha sin grund i att 
kändisarna kännetecknar det ideal alla strävar efter. Det finns en önskan att vilja bli rik, snygg, 
lycklig precis som kändisarna. Då kan märkeskläderna kanske vara ett sätt att komma en bit 
närmre idealet eftersom märkeskläderna signalerar status.  

Eva: Ja, alltså man kan ju hitta ett billigt plagg som ser dyrt ut, det är ju det som är huvudsaken 
inte ifall det är ett märke eller inte Ja, alltså man vill ju inte se eh, billig ut, eller man vill ju gärna 
ge liksom en, (…)illusion om att man har mycket pengar, eller vad det nu är man försöker med 
liksom, det är ju det man försöker göra med märken .Sofia: Alla försöker se dyra ut Eva: ja 
och glamourösa Sofia: ja, vad ska man säga , de har ju diamanter i öronen och man försöker 
Eva: Ja efterlikna dom här kändisarna som ju har pengar, men då gör man ju det på sin egen 
nivå. 

Kalle menar att märken och dyra kläder kan vara viktig för imagen:   

Kalle: Ja, att, det där beror ju på om du vill vara, ja alltså jag tror väl att de som köper jättedyra 
plagg hela tiden kontinuerligt och hela tiden och följer det där, det är ju som deras image att 
”jag sätter inte på mig några jädra skit här” 

Kläderna är enligt Pierre Bourdieu ett uttryck för sociala och klassmässiga relationer.  Vi markerar 
enligt Bordieu vår sociala ställning på den sociala arenan genom våra kläder, detta är inte bara en 
passiv påverkan, utan ett aktivt uttryck från individen. Vi använder den magi och de symboler 
som märken (märkeskläder) ger för att uttrycka och markera en kollektiv tillhörighet till gruppen. 
Modet används och blir till en del av individens livsstil70

I boken Det kommunikativa handlandet tar författarna upp Thorstein Veblens begrepp 
conspicuous consumption (iögonfallande konsumtion): Detta innebär varukonsumtion som är till 
för att imponera och visa sin status med.71 Alltså skulle konsumtion av märkeskläder kunna vara 
en form av conspicuous consumption. Jag skulle tolka detta som att märkeskläderna blir ett 
kännetecken för iögonfallande konsumtion eftersom märkeskläder är ett sätt att visa sin status på. 

Ett exempel som visar på en intressant paradox i fråga om status och märken är de 
designade märkesjeansen där många modeller idag säljs färdigslitna. De slitna som förr 
förknippades med låg status, säljs idag som en image av de dyra innemärkena. Fortfarande är 
märket viktigt, men du kan inte alltid längre se med blotta ögat om jeansen är ett innemärke eller 
en billigare variant. Men för en insatt person som kan läsa dessa symboler, kan de på skärningen 
av jeansen och hur de är slitna, läsa av om det är dyra eller billigare varianter. Jag har funderat 
mycket kring varför dyra jeans ska se slitna ut, men jag menar att det kan ha att gör med att 

                                                 
70 Jan Carle i Per Månsson (red), Moderna samhällsteorier, (Finland 2003), s. 388ff 
71 Erling Bjurström, Jonas Fornäs och Hillevi Ganetz, Det kommunikativa handlandet, (Falun 2000), s. 32  
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mycket av innemodet härstammar från ”gatans mode”, detta skriver som jag tidigare nämnde 
Maja Jacobson om i sin bok. Men det kan också vara ett uttryck för tidens anda, du ska inte skylta 
för mycket med din status, du får inte se för strikt och välklädd ut, du ska se ut som du bara 
dragit på dig första bästa plagg ur garderoben. Jag menar att det ska ge en känsla av en bohemisk 
livsstil, du ska vara lite rock´n´roll och ta dagen som den kommer och det slitna ska ge känsla av 
solidaritet.72

 

Ekonomi som påverkansfaktor 
I mina informanters fall så är ekonomin en mycket viktig påverkansfaktor för dem i deras 
klädinköp. Det handlar om att prioritera enligt informanterna, vill de ha dyra kläder sparar de 
pengar till detta. I några av intervjuerna så tar de upp frågan om klasstillhörighet, en informant 
talar om hur det är skillnad på hur mycket pengar kompisarna har till klädinköp beroende på 
föräldrarnas ekonomi. Anledningen till att ekonomin har sådan stor betydelse för informanterna i 
fråga om deras klädinköp beror på att deras enda fasta inkomst är studiebidraget. Cattis menar att 
hon ofta blir tvungen att köpa kläder i affärer där priserna är mer överkomliga, som Vero Moda 
eller H&M.  

Cattis menar att ekonomin är den störta påverkansfaktor som finns när hon ska köpa 
kläder.  

Cattis: Ja, det gör det, vi som studerar har svårt att köpa Lee-jeans, därför blir det ofta H&M 
och Vero Moda  

Sofia och Eva berättar att de ofta brukar välja att spara pengar om de vill ha något dyrare plagg. 
De menar också att de ofta väljer att lägga pengarna på något dyrare basplagg som de kan ha 
längre tid, istället för att köpa ett billigt plagg som blir fult och dåligt på en gång. Det verkar alltså 
vara en fråga om att välja bättre kvalité när de hellre köper ett dyrt plagg istället för billigt. Jag 
tolkar detta som att kvalité ses som synonymt med dyrare kläder. Kalle berättar om hur mycket 
pengar det kan kosta om man vill ha de dyra märkesplaggen.  

Kalle: Joho du det gör den allt ganska kraftigt, jag menar det kostar ju så mycket mer än vad 
det gjort förut, jag menar du får ju inte ett par så att säga, trendiga jeans för under tusen spänn, 
åh tröjor och sånt det går ju på, om du ska ha rätt märke som är inne nu då(…)om det är 
märkeskläder om man säger 

Kalle menar också att han i många fall får inse sina begränsningar i sin ekonomi, han menar att 
även om man är påverkad av reklam eller vill ha ett visst märke eller vill ha det senast inom mode 
så finns det alltid alternativ att tillgå. Det finns alltid billigare kopior som påminner om originalet.  

Kalle: Det beror ju på vissa låter sig ju påverkas väldigt mycket ja av reklamen (...) men vissa 
kanske, ser att ja det där var ju snyggt, men det där märket kommer ju kosta mig, ja halva min 
ekonomi, då får man ju kanske ta och hitta något annat alternativ som ser likadant ut kanske 
eller nått  

                                                 
72 Se även bidraget Second-hand & Identitet, s. 58  
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Att ekonomin påverkar klädkonsumtionen är naturligt, vi behöver pengar för att kunna handla. 
Zygmunt Bauman menar i Arbetet konsumtion och den nya fattigdomen att det som får individen av 
idag att känna sig otillräckligt är att inte ha pengar till konsumtion.73 Pierre Bourdieu talar om 
betydelse av både kulturellt och ekonomiskt kapital. Det ekonomiska kapitalet styr självklart våra 
möjligheter att konsumera. Har du mycket pengar ökar din frihet till att välja, informanterna har 
på det sättet inte så stor frihet att välja vad de vill köpa utifrån deras ekonomiska förutsättningar. 
Dessa ungdomar hittar utifrån sina ekonomiska förutsättningar ändå vägar till att konsumera, de 
försöker hitta billigare alternativ som påminner om märkeskläder eller modekläder.  
 

Att vara mainstream 
Att inte sticka ut, att följa strömmen är viktigt enligt informanterna, detta säger de samtidigt som 
de hävdar att de inte påverkas särskilt mycket av modet. Flera av informanterna menar att de har 
sin egen stil, att de köper de kläder de tycker är snygga utan påverkan från modet.  
Individualitet är viktig men bara till en viss utsträckning, det gäller att hålla sig inom rådande 
modenormer. Informanterna hävdar bestämt att de själva sätter sin egen prägel på sin klädstil. 
Även om de vill ha individualitet så vill de inte sticka ut för mycket från strömmen, man vill inte 
bli betraktad som konstig eller avvikande. Bauman menar att dagens postmoderna samhälle 
förespråkar individualitet och flexibilitet, att välja fritt är det konsumenten drömmer om.74 Det 
finns antagligen är rädsla för att bli betraktad som konstig om du klär dig på ett avvikande sätt. 
Cattis och Lisa diskuterar kring frågan om att sticka ut.  

Cattis: Det är svårt att säga i en sådan här liten stad, eftersom alla ser likadana ut, ingen vill 
utmärka sig Lisa: ja och de som utmärker sig, utmärker sig för mycket Cattis: De som följer 
modet följer bara det för att man ska det, de vill vara populära, fast man egentligen kanske inte 
ens passar i de kläderna  

Eva och Sofia pratar istället om att hur de vill sticka ut och om hur de själva vill sätta prägel på 
sin klädstil. Även om de vill sticka ut, så vill de inte sticka ut för mycket. Det finns rådande 
modenormer att hålla sig inom, men inom dessa normer så får man gärna försöka vara så 
individuell i sin klädstil som möjligt.  

Eva: ja, det handlar ju mycket mer om att chocka, man ska sticka ut och man ska vara sin egen, 
förut skulle man ju liksom följa strömmen så mycket som möjligt, nu handlar det snarare om 
att göra tvärtom Sofia: Men alla försöker ha samma kläder, typ alla vill ha likadant Eva: ja och 
nu ska alla vara olika om det är någon som kommer med likadan tröja så har man den aldrig 
igen liksom. 

Informanterna menar att man inte ska sticka ut för mycket samtidigt hävdar de att man inte ska 
vara för mainstream. Det skulle kunna förstås som att om du köper kläder i många olika butiker 
som H&M och JC och kombinerar och blandar, så kan du sätta en egen prägel men utan att 
sticka ut allt för mycket. Detta tar Erling Bjurström upp i sin avhandling Högt och Lågt, han 

                                                 
73 Zygmunt Bauman, Arbete konsumtion och den nya fattigdomen, (Uddevalla 1999), s. 60 
74 Ibid, s. 50 
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beskriver Thomas Ziehes idé som går ut på att ungdomar vill komma nära normaliteten men 
ändå på något sätt särskilja sig ifrån den.75 De kan förklara ungdomarnas strävan att särskilja sig 
men ändå hålla sig inom rådande normer.  När det gäller detta så skulle de personer som inte klär 
sig utifrån det rådande modet kunna ses som avvikande från det som betraktas som mainstream.  
  

Gruppnormer 
”Esteterna” är en grupp som omnämns av samtliga informanter, de försöker sticka ut från 
mainstream normen men esterna klär sig ändå lika inom den egna gruppen. Med ”esteterna” 
menar mina informanter de elever som går på Estetiska programmet. ”Esteterna” klär sig enligt 
informanterna i en viss typ av jeans, de har randiga tröjor och så kallade Converse skor, det vill 
säga basketkängor. Pelle förklarar hur han upplever esteternas klädstil  

Pelle: (…)sen finns det ju esteter och sånt som klär sig extremt om man jämför med alla andra 
då, men dom ser inte vi så ofta ( från samhällsprogrammet; min anmärk.) 

De personer som sticker ut gör det inte ensam utan i grupp. Det tyder på att det inom esteternas 
egen grupp finns normer och oskrivna regler som bör följas. En grupp signalerar med sina kläder 
tillhörighet till den specifika gruppen. Kläderna visar omgivningen vad personen i fråga lyssnar på 
för musik eller vilken grupp av människor den tillhör. Kläderna visar omgivningen vilken grupp 
en person tillhör eller skulle vilja tillhöra.76 Är du exempelvis hip-hopare så vill du visa 
omgivningen med dina kläder att du lyssnar på hip-hop och kanske till viss del tagit till dig andra 
delar av hip-hopkulturen.  

Sofia och Eva berättar om hur deras skola är uppdelad i olika ungdomsgrupper, som alla 
har olika sätt att klä sig och olika regler och normer. De menar att dessa ungdomsgrupper sällan 
interagerar med varandra. De olika grupperna håller sig för sig själva och har sina egna regler och 
normer. Detta citat tycker jag tydligt visar på fördomar som kan förekomma gentemot andra 
grupper 

Eva: Man söker sig ofta till dom som ser lika ut som en själv, för (…)det är inte alltid så, men 
man vill vara med dom som ser lika ut, lika barn, leka bäst det är nog så Sofia: Ja, jag kanske 
inte skulle vara kompis med en svartrockare eller så Eva: Eftersom liksom att då ser man ju 
ganska olika ut Eva: Ja kanske tycker olika och har olika ideal eftersom man har valt att se 
olika ut, ja hela den svartrockarstilen det är ju en hel, hel livsstil nästan dom lyssnar ju på en 
speciell musik och så Sofia: Dom är med varandra i skolan Eva: och dom hatar alla andra 
nästan, det känns så i alla fall Sofia: Ja det är ju ofta ett stort gäng som hänger tillsammans man 
delar nog upp sig ganska mycket tror jag (…)Eva: Det blir säkert bättre sen ju äldre man blir 
eftersom nu är man ju så osäker och det är nu man vill ha sin stil och man kollar på alla andra 
(…)Man söker sig, sin identitet, när man blir äldre kanske inte det är lika viktigt, då kanske det 
inte spelar lika stor roll hur en människa klär sig 

Det finns alltså en stark identifikation inom den egna gruppen. Det finns en slags vi-känsla inom 
den egna gruppen, där det råder egna ideal som kännetecknar det som specifikt för gruppen. Det 
finns specifika ideal som råder inom denna grupp exempelvis en specifik klädstil, handlingssätt 
                                                 
75  Erling Bjurström, Högt och lågt- smak och stil i ungdomskulturen., (Smedjebacken 1997) s. 99  
76  Maja, Jacobson, Kläder som språk och handling, (Lund 1994), s. 30  
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och umgängesmiljöer, de har en specifik musiksmak.  Det som inte följer de normer som gäller 
ses som ses som avvikande både som grupp och som individ. Det är svårt för en individ att veta 
när den avviker. Eftersom vi som individer och grupper hela tiden integrerar med varandra kan vi 
bryta normen inom en grupp samtidigt som vi håller oss till nomen inom en annan.77  Detta kan 
på ett sätt förklara varför Eva och Sofia har fördomar gentemot den grupp de kallar för 
”svartrockarna”.  

Featherstone tar upp frågan om hur olika grupper ständigt försöker att legitimera sina egna 
smaker som den smak som ska råda. Han tar upp Bourdieus begrepp habitus för att förklara 
detta.78Bordieus habitus begrepp handlar de sociala, kulturella och ekonomiska kapital en individ 
har. Alla individer har ett eget habitus som beror på dennes bakgrund, språk, utseende, 
handlingar, arbete, familj, umgänge och livsstil etc. Individen kan alltså agera och förhålla sig till 
olika sociala miljöer utifrån sitt habitus men för att kunna agera utifrån detta måste omgivningen 
uppfatta dessa symboler på samma sätt och ha samma referensramar som individen79. Habitus är 
delvis föränderligt och kan hela tiden påverkas, skapas och omskapas beroende på omgivning och 
kontext. Att grupper har vissa ideal och regler som ska råda skulle alltså kunna förklaras med 
habitus begreppet, individer väljer stil och smak utifrån sitt kulturella och ekonomiska kapital. En 
grupp kännetecknas här utifrån sin specifika smak och stil.  

En intressant motsägelse som återkommer flera gånger i arbetet är frågan om att följa 
kollektivet, men samtidigt hela tiden vara individuell. Individen skall ha valfrihet och kunna välja 
fritt. Informanterna talar om hur de vill vara individuella i sin klädstil samtidigt som de inte vill 
sticka ut för mycket från de rådande normerna. Mats Hilte tar upp Giddens idé om hur en individ 
hela tiden måste förhålla sig till ett slags kollektivt universum, som sitter inne med vad som är 
moraliskt eller inte. Det är endast utifrån denna kollektiva föreställningsvärld den enskilda 
individen kan agera eftersom den tillhandahåller de betydelser som vi tolkar andras handlande 
med. Alltså kan inte klädmodet förstås av bara en enskild person utan det krävs en kollektiv 
föreställningsvärld för att kunna förstå modet.80  Detta kan vara del av förklaringen till varför det 
hela tiden finns en modenorm som informanterna menar att de måste förhålla sig till. Det 
postmoderna samhället förespråkar individens frihet och valmöjlighet, konsumtionen kan enligt 
Bauman endast bedrivas individuellt. Detta blir alltså till en intressant motsägelse eftersom modet 
ju alltid föresätter ett kollektiv. Men individens egna specifika klädkonsumtion kan bedrivas 
individuellt, men de kan följa en strömning i fråga om vad de slutgiltig köper för plagg.  

 

                                                 
77 Mats, Hilte, Avvikande beteende, (Lund 1996), s. 9 
78 Mike, Featherstone, Kultur, kropp och konsumtion, (Stockholm 1994), s. 72 
79 Per Månson (red), Moderna samhällsteorier, (Finland 2003), s. 397-408 
80 Mats Hilte, Avvikande beteende, (Lund 1996), s. 15 
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Sammanfattande slutdiskussion 
Under detta arbete har jag fått en inblick i hur sju stycken ungdomar tänker kring reklam, mode 
och trender. 

Ungdomarna i min studie hade mycket bestämda åsikter om klädstil, trender och reklam. 
De menade att de själva inte blev påverkade av reklam, men när de tänkte och reflekterade så 
menade att de ändå var påverkade, om än mest omedvetet. Att inte bli påverkad av reklamen är 
omöjligt detta eftersom vi ständigt möts av reklam i det offentliga rummet, i tidningar i tv och på 
radio. Vi lockas tändigt till att köpa, till att välja. Men detta är något som vi inte alltid aktivt 
reflekterar över. Detta skulle kunna ses som omedveten eller passiv påverkan, eftersom vi inte 
aktivt reflekterar över denna reklam.  

Ungdomarna i detta arbete hade bestämda åsikter om vad individer kan och vill säga med 
sina kläder. De menar att en person uttrycker väldigt mycket genom sin klädstil. En person kan 
enligt informanterna uttrycka sina politiska åsikter, livsstil, musiksmak och grupptillhörighet 
genom sina kläder. Detta skulle kunna tolkas som att personer väljer att uttrycka en del av sin 
identitet genom sin klädstil. Då vi är starkt präglade av hur omgivningen ser på oss och hur vi 
interaktionen med andra i samhället tillskrivs en del av våran identitet kan detta vara en del av 
förklaring till varför vi kategoriserar människor utifrån deras klädstil. Detta gör att vi själva också 
kan förhålla oss till andra i omgivningen och det hjälper oss att veta vilken position och status vi 
själva har och tillskrivs av andra i samhället.  

Som jag tidigare nämnde så menar Bauman att de kommersiella krafterna är starka, du ska 
konsumera, det som får dig att känna dig otillräcklig är om du inte längre har möjligheten att 
konsumera81. Det handlar om att du måste ha pengar för att kunna hitta lyckan i dagens 
konsumtionssamhälle. Ungdomarna i studien försöker hitta alternativ till de dyra märkeskläderna. 
De försöker alltså alltid hitta alternativ till att kunna konsumera i den utsträckning som de önskar.  

Något som jag funderat mycket över i detta arbete är det individuella kontra det kollektiva. 
Det postmoderna samhället ger individen valfrihet, vi har hela tiden möjlighet och frihet att göra 
individuella val. Eftersom mode och trender kräver kollektiva strömningar, så blir detta något av 
en paradox. Något som i dag är en fördel gentemot förr är att modet trots allt är mer individuellt 
idag. Du kan välja bland hur många olika livsstilar och klädstilar som helst. Du kan relativt fritt 
kombinera olika stilar och plagg, till en egen individuell stil. Det måste dock finnas en slags balans 
inom detta, kombinerar du fel typ av plagg ses du som otrendig eller som att du är ”ute”. 
Ungdomarna i min studie talar om att de vill sticka ut, de vill vara individuella och ha en ”egen” 
stil, samtidigt vill de följa mainstream normen. För ungdomarna i min studie verkar detta vara 
särskilt viktigt. De har mycket stereotypifierade bilder av ”andra” grupper De som avviker från 
denna mainstream norm, avviker sällan ensam utan de avviker i grupp. Inom dessa grupper finns 
det också normer och regler att förhålla sig till. Du kan inte räkna dig som hip-hopare om du inte 
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anammar deras normer värderingar, livsstil och klädstil. Frågan är alltså hur individuell en person 
egentligen kan vara i sin klädstil, då det hela tiden finns en norm att förhålla sig till.  

Kläderna och klädstilen är ett av de viktigaste uttrycksmedlen för vår livsstil och identitet. 
Klädstilen säger mycket om vilka vi är och vilken status vi har och tillskrivs i samhället. Vi kan 
utifrån kläderna kategorisera och stereotypifiera individer vi möter. Detta är förstås både på gott 
och ont. Att stereotypifiera människor utifrån klädstil kan leda till felaktiga bedömningar och 
föreställningar om en individ, men det kan även vara ett sätt för oss att bringa ordning i tillvaron 
när vi möter nya människor. Genom reklam och medier får vi livsstilar presenterade för oss. Vi 
kan välja och vraka tills vi hittar den stil och livsstil vi fastnar för. Vad som är ”inne” respektive 
”ute” bestäms av mode och trender, dessa förmedlas till oss via reklam. Reklam och media har 
alltså en stark inverkan på oss individer i det postmoderna samhället, kanske större inverkan än vi 
själva tror.  
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Second-hand & Identitet - gamla kläder, nya uttryck 
Karin Karlsson 

Inledning  
Skulle Du köpa en tröja som någon annan människa haft före dig? Skulle Du sätta på dig en tröja 
som inte längre är ny, som någon annan använt och levt i, som blivit tvättad i någons tvättmaskin, 
en tröja någon inte längre vill ha för att den är omodern, för liten eller blivit över? För vissa 
människor är detta en omöjlighet.  

Vissa människor skulle aldrig gå in i en second-handaffär där varje plagg bara finns i en 
storlek och en färg. Där det tar tid och krävs tålamod för att hitta ett plagg där allt från färg, form 
och storlek ska passa ens kropp och smak och där kläderna kanske inte ens är moderna längre. 
Dessutom har klädena används av en människa man inte vet vem det är.  

Vissa människor fångas dock av just detta. För dem är second-handaffärer spännande oaser 
bland de kommersiella klädkedjorna. Att varje plagg är udda ser dessa människor som en chans 
att inte ha likadana tröjor som många andra och som en chans att få känna sig speciell och unik 
genom att ha en egen stil. Det kan också vara ett sätt att protestera mot mainstreamstilen och ta 
avstånd från det enligt många, likformiga och stereotypa modet. Att hitta rätt bland alla udda och 
ibland omoderna plagg är en utmaning som kräver fantasi och idérikedom. Även visst mod krävs 
för att våga köpa kläder som man inte riktigt vet är coola och häftiga eller bara fula. Dessutom 
ses det som ett nöje att få fundera på vem som kan ha haft plagget före en själv. 

Mitt bidrag till denna antologi handlar om hur några människor tänker kring sitt val att 
handla kläder i second-handaffärer. 

  

Disposition  
Mitt bidrag till antologin inleds med en presentation av mitt syfte och mina frågeställningar. 
Därefter följer ett metodavsnitt där jag redovisar hur jag gått till väga och hur jag förhållit mig till 
olika metodologiska svårigheter. Även mina informanter och mitt fält presenteras. 

Sedan följer en analysdel som jag inleder med en begreppsförklaring. Jag kommer också att 
redogöra för några av de teorier jag använt mig av vid min analys.  
Därefter kommer jag att diskutera begreppen stil och identitet och konsumtion. Jag har där utgått 
från mina informanters egna tankar kring stil och identitet. 

Efter detta kommer jag att med hjälp av informanternas tankar om stil och identitet, koppla 
ihop identitetsskapande och second-hand. Jag kommer att föra en diskussion kring hur 
informanterna själva upplever att deras handlande på second-handaffärer har betydelse för deras 
identitet. Detta gör jag genom att belysa några skäl som informanterna menar finns till att de 
handlar på second-handaffärer. Jag kommer bland annat ta upp aspekter kring mode, ekonomi, 
individualism och postmodernitet. 
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Mitt bidrag till antologin avslutas med en diskussion där jag sammanfattar några av 
resonemangen i analysen. 
 

Syfte & Frågeställningar 
Mitt syfte är att få förståelse för hur några människor som handlar på second-handaffärer tänker 
kring identitet och second-hand samt få förståelse för om och på vilket sätt second-hand har 
betydelse för dessa människors identitetsskapande. Jag syftar främst på identitetsgestaltning som 
uttrycks genom konsumtion, i detta fall av kläder och stil. Det som skiljer second-handaffärer 
från vanliga affärer är att de säljer kläder som redan är använda. Jag undrar om och på vilket sätt 
denna skillnad har betydelse för människor som handlar på second-handaffärer. Jag undrar också 
om dessa människor upplever att det finns fler skillnader mellan second-handaffärer och vanliga 
affärer och vilka de i så fall är.  

Till hjälp har jag följande frågeställningar: Hur ser människor som handlar på second-
handaffärer på sambandet mellan identitet och val av stil och kläder?  Vill de säga något med sina 
kläder och stilar, och på vilket sätt uttrycker de i så fall det? Varför väljer de att handla sina kläder 
i second-handaffärer? 

 

Metod 
Metoden jag har använt mig av är Grundad Teori. Eftersom teorin förklaras i antologins 
inledning väljer jag att inte gå in närmare på den här. Min undersökning bygger på två 
observationer och fyra intervjuer. Dessa har jag analyserat och försökt förstå utifrån mitt syfte. 
Till hjälp har jag haft olika teorier om konsumtion, identitet och second-hand. 
 

Informanter 
Jag har intervjuat fyra tjejer i åldern 20-25 år. Tre av dem är studenter och en arbetar. Jag ville inte 
använda mig av den målgrupp som kan kallas ”ungdomar”. För mig är ungdomar människor i 
tonåren alltså mellan ca 13 år och 20 år. Jag ville att mina informanter skulle vara lite äldre då jag 
har en föreställning om att de kanske är mer säkra och inte söker sin identitet på samma sätt som 
ungdomar kanske gör.  

Eftersom jag har förhållit mig till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som bland 
annat innefattar konfidentialitetskravet,82 har jag valt att skydda mina informanters identitet. Jag 
har valt att använda fingerade namn på informanterna vilka är: Elin 22 år, Maria 23 år, Vera 21 år 
och Sanna 22 år.  

                                                 
82 www.vetenskapsradet.se http://195.17.252.28/vrshop_pdf/etikreglerhs.pdf 2005-04-19. kl.11.29 

http://195.17.252.28/vrshop_pdf/etikreglerhs.pdf
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Jag valde att intervjua enbart tjejer därför att jag har en föreställning om att mode framförallt 
vänder sig till tjejer. Jag upplever också att det finns fler klädaffärer som enbart vänder sig till 
tjejer än det finns affärer med syfte att sälja kläder till bara killar. Angela McRobbie 
universitetslektor i sociologi, skriver också att kvinnor länge har kopplats till konsumtion och att 
det har ansetts vara en kvinnlig aktivitet.83 Även Mike Featherstone, professor i sociologi, skriver 
att en föreställning är att kvinnor ofta har huvudansvaret för organiseringen av inköp och 
konsumtionen av varor.84

Min tanke var att söka informanter genom att gå tillbaka till mitt fält. Detta var dock 
svårare än jag trott. Det kändes svårt att gå fram och avbryta människor i deras shoppande. En 
tjej jag frågade blev dock intresserad och verkade positivt inställd till att delta i en intervju. Då 
hon inte hörde av sig skaffade jag istället informanter via mina vänner och deras vänner.  

Det ”krav” jag hade på mina informanter var att de någon gång brukar besöka second-
handaffärer. Alla informanter har också handlat minst ett plagg där samtidigt som ingen av dem 
enbart handlar på second-handaffärer. 

 

Intervjuer 
Intervjuerna gjordes enskilt under några veckors tid. Då tre av mina informanter är studenter 
kändes det naturligt att genomföra intervjuerna i universitetets lokaler. Även informanten som 
inte var student intervjuades på Campusområdet. Tre av intervjuerna genomfördes i grupprum 
vilket gjorde att inga störande moment fanns. En intervju gjordes i en korridor. Där passerade 
ibland grupper med människor vilket kunde störa koncentrationen och flytta uppmärksamheten 
från intervjun. Ibland var även ljudnivån en aning för hög, även om det inte var några problem 
att höra vad den andre sa varken vid intervjutillfället eller under transkriptionen. 

Tiden för intervjuerna ligger mellan 30 – 40 minuter. Alla frågor har då hunnit besvarats 
utan stress men utan att det har blivit alltför utdraget. Undantaget var sista intervjun som blev ca 
25 minuter. Detta berodde dels på att informanten hade en tid att passa men också på att jag själv 
till viss del kände att jag inte längre hade samma nyfikenhet att ställa frågor som vid de första 
intervjuerna vilket gjorde det svårare att komma på följdfrågor.  

För att formulera frågor till intervjuerna, utgick jag från mitt syfte och från mina 
fältanteckningar. Intervjuerna var som tidigare nämnts semistrukturerade85 och bestod av två 
delar. Första delen behandlade frågor om identitet och stil medan andra delen handlade om 
second-handaffärer och konsumtion.  

                                                 
83 Angela McRobbie, Postmodernism and popular culture, (London1994), s. 136 
84 Mike Featherstone, Kultur kropp och konsumtion, (Stockholm 1994), s. 114 
85 Se antologins gemensamma inledning, s. 2 
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Före intervjuerna informerade jag informanterna om deras rättigheter och mina skyldigheter och 
mitt ansvar som forskare. Även detta enligt Vetenskapsrådet etiska riktlinjer angående 
intervjuer.86

Jag bandade intervjuerna genom att använda mig av en mini-disc vilket fungerade bra. Efter 
att ha och blivit varnad för problem och missöden med tekniken under intervjuerna var jag extra 
uppmärksam på detta vilket förmodligen också bidrog till att det gick bra.  

Intervjuerna transkriberade jag sedan samma dag för att lättare kunna komma ihåg hur 
intervjuerna kändes och på vilket sätt informanterna svarat på intervjuerna.  

 

Fält och observationer 
Mitt fält består av en second-handaffär i svensk stad. Affären är ganska stor och verkade känd då 
alla mina informanter nämnde den under intervjuerna utan att jag nämnde dess namn. Jag valde 
affären då den ingår i en kedja som säljer second-handkläder runt om i Sverige. Jag tog kontakt 
med mitt fält och förklarade vad mitt projekt gick ut på och fick tillåtelse att göra mina 
observationer där. 

Jag gjorde två observationer som vid varje tillfälle pågick under drygt en timme. Jag gjorde 
en delvis dold observation87 då personalen visste vem jag var och vad jag gjorde där, men inte 
kunderna. Att informera alla kunder hade varit väldigt svårt och hade dessutom kunnat påverka 
resultatet av mina observationer. Etnologerna Martyn Hammersley och Paul Atkinson skriver i 
Ethnography om svårigheterna i att informera alla iblandade på fältet och hur detta kan påverka 
såväl studiens resultat och de medverkandes beteende.88  

Jag upplevde det som jobbigt att göra observationer och ta fältanteckningar, speciellt första 
gången då jag kände mig som en spion. Eftersom affären är ganska stor gick det ändå bra att gå 
runt obemärkt. Jag upplevde också att det kändes lättare att föra anteckningar vid affärens skiv- 
och bokavdelning än bland kläderna. Kanske hade jag en tanke om att det kunde uppfattas som 
om jag letade efter böcker eller skrev upp vikiga titlar vilket gjorde att det kändes mer naturligt att 
skriva vid böckerna 

En skillnad mellan första och andra observationen var att jag upplevde första observationen 
som lättare då jag var mer nyfiken och uppmärksam. Under andra observationen började jag leta 
efter ”bra” anteckningar och jag kände också att nyfikenheten till viss del hade försvunnit. Jag 
började välja mer vad jag skulle skriva ner och jag började också tänka mer på vad anteckningarna 
kunde leda till. Samtidigt kändes det också lättare andra gången då jag visste hur en observation 
gick till något som gjorde att jag kände mig mer bekväm. 

                                                 
86 www.vetenskapsradet.se www.vetenskapsradet.se http://195.17.252.28/vrshop_pdf/etikreglerhs.pdf 2005-04-19. 
kl.11.29 
87 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Trelleborg 2002), s. 279 
88 Martyn Hammersley och Paul Atkinson, Ethnography, (London 2004), s. 266 

http://www.vetenskapsradet.se/
http://195.17.252.28/vrshop_pdf/etikreglerhs.pdf
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Etiska reflektioner 
Något jag reflekterat över är hur min roll som forskare påverkas av mig som person. Det går inte 
att komma ifrån att jag som människa har tidigare erfarenheter, åsikter och föreställningar som 
alltid påverkar mig som forskare. Detta är något jag försökt ha i åtanke under arbetets gång.89 
Hammersley och Atkinson skriver också om forskarens reflexivitet och menar att det är fel att 
helt försöka bortse eller avlägsna egna erfarenheter och föreställningar, något som heller inte är 
möjligt. Istället är det bättre att försöka förstå vilka betydelser för resultatet av undersökningen 
dessa erfarenheter och föreställningar kan ha.90 Han menar också att det är viktigt att inte försöka 
skapa förändringar med undersökningen, utan endast förmedla kunskap så sanningsenligt som 
möjligt.91

En annan problematik jag funderat kring är att jag känner att jag liknar mina informanter. 
Jag är själv ung tjej och handlar ofta i second-handaffärer vilket gör att jag känner igen mig 
väldigt mycket i mina informanters tankar och åsikter. Detta har gjort att det ibland har varit svårt 
att skilja mina egna åsikter från informanternas. Etnologerna Magnus Öhlander och Lars Kaijser 
skriver om detta i Etnologiskt fältarbete. De menar att det finns både fördelar och nackdelar med att 
som forskare ha samma tolkningsramar och problematik som sina informanter. Till exempel kan 
det bli svårt att hålla en analytisk distans till sina informanter och sitt fält. Samtidigt kommer 
forskaren inte att uppleva sitt fält som exotiskt eller annorlunda.92

 

Analysdel 

Begreppsförklaring 
Jag kommer att använda begrepp som mainstream och postmodernitet men då dessa redan är 
förklarade i antologins inledning förklarar jag här endast begrepp specifika för min del av 
antologin.  

Med second-handaffärer menar jag helt enkelt affärer som säljer begagnade kläder. Jag kommer 
också att använda mig av uttryck som vanliga affärer eller traditionella affärskedjor. Med dessa uttryck 
syftar jag på kommersiella klädaffärer och klädkedjor som har flera butiker runt om i landet. 
Detta är affärer som informanterna också ger exempel på när de talar om mainstream. Jag vill 
även uppmärksamma att jag kommer att använda mig av uttrycket second-hand i betydelsen av ett 
fenomen. 

Även begreppet stil förekommer. Etnologen Maja Jacobsons menar i sin bok Kläder som 
språk och handling, att stil är symboliska uttryck för livsstil.93 Detta stämmer överens med min 
                                                 
89 Lars Kaijser och Magnus Öhlander, Etnologiskt fältarbete, (Lund 1999), s. 81 
90 Martyn Hammersley och Paul Atkinson, Ethnography, (London 2004), s. 18 
91 Ibid, s. 21 
92 Lars Kaijser och Magnus Öhlander, Etnologiskt fältarbete, (Lund 1999), s. 75 
93 Maja Jacobson, Kläder som språk och handling, (Lund 1994), s. 19  
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definition då jag menar att stil är det som kan avläsas från en människas yttre, till exempel kläder, 
frisyr och hållning. 

Jag vill också betona att min del av antologin kommer att syfta till konsumtionssamhällen i 
västvärlden och dess kultur. 

 

Teorier  
En av de teorier jag använt mig av vid analysen är Mike Featherstones resonemang om kropp och 
konsumtion. Han menar att vi lever i ett postmodernt samhälle vilket också innefattar 
konsumtionssamhället. Han menar att postmoderniteten medför att verkligheten blir 
fragmenterad och uppdelad i bilder vilket bidrar till att gränsen mellan konst och vardagsliv 
suddas ut. Konst är något som finns överallt, exempelvis på gator och kroppar. 94 Han menar 
också att vår tid kännetecknas av ett överflöd av bilder vilka är meningsbärande och har olika 
innebörder som också förändras hela tiden. Dessa symboliska innebörder förmedlas till 
människor i samhället av särskilda kulturförmedlare. 95

Även Peter Corrigans bok The Sociology Of Consumption har haft betydelse för min analys. 
Corrigan som är universitetslektor i sociologi, tar upp konsumtionen som meningsbärande och 
hänvisar till betydande sociologer som Pierre Bourdieu och Thorstein Veblen vilka båda skrivit 
om livsstil, kläder och symboler. 

För att koppla ihop resonemang om stil och identitet med second-hand, har jag använt mig 
av Angela McRobbies teorier kring second-hand. Även Alexandra Palmers och Hazel Clarks bok 
Old Clothes, New Look som handlar om second-hand och dess historia har varit av betydelse för 
min analys. I båda böckerna tas tänkbara skäl och konsekvenser av second-handkonsumtion upp, 
relaterat till bland annat klass, mode, individualism och postmodernitet.  

 

Stilens betydelse för Identiteten 
Som tidigare kommenterats utgår vi i vår antologi ifrån att identitet är något som människan hela 
tiden omskapar i interaktion med andra människor. En människas identitet kan på så sätt 
förändras med tid och situation och omgivning.96 Denna del kommer att handla om hur detta 
identitetsskapande uttrycks genom kläder. 
 

Vad är stil?  

”asså det första man tänker på är ju dom yttre grejerna typ kläder.. ja det man ser hur folk klär 
sig.. identiteten sitter i kläderna.”  

                                                 
94 Mike Featherstone, Kultur kropp och konsumtion, (Stockholm 1994), s. 100 
95 Ibid, s. 10 
96 Se antologins gemensamma inledning, s. 3 
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Detta svarar informanten Elin på frågan vad stil är enligt henne. Med begreppet stil menar mina 
informanter en människas yttre som till exempel kläder och frisyr. Informanterna menar att 
klädseln bland annat kan spegla en människas olika värderingar, politiska åsikter, 
grupptillhörighet och musiksmak. Men med stil syftar de också på en människas beteende, 
uttryckssätt och livsstil. Informanterna menar också att alla människor har en egen stil oavsett om 
den är medvetet skapad eller inte. De menar att stilen speglar vem en människa är –hennes 
identitet.  

Jag tolkar det som att informanterna menar att stil är detsamma som livsstil då det syftar på 
allt från kläder till politiska åsikter och beteenden. Informanternas definition av stil eller livsstil 
liknar till stor del Mike Featherstones. 

Featherstone menar att livsstil inom konsumtionskulturen kan förstås som individualitet, 
förmåga att uttrycka sig själv och stilistisk självmedvetenhet. Exempel på livsstil kan vara 
kroppens utseende, en människas val av kläder, tal, intressen, mat, bilval och semesterval. Mike 
Featherstone talar om att livsstilen fungerar som en indikator för olika gruppers eller människors 
smak och därmed också för deras värderingar.97 Han syftar på symbolkonsumtion och menar att 
när en människa konsumerar en vara, konsumerar hon även de symboler som följer med den. 
Symboler som ständigt förnyas och förändras.98  

 Även mina informanter har dessa tankar men talar istället om koder.  
 

”…de kodar nog in mej..”  
Informanterna menar att man som människa alltid läser av och drar slutsatser utifrån människors 
stil. Informanten Maria talar om ett kodspråk genom vilket stilar kan kopplas till särskilda 
värderingar. För att förstå kodspråket och veta vilken stil som betyder vad, krävs dock vissa 
förkunskaper som hon menar kan fås genom bland annat medier och kompisar. Flera av 
informanterna betonar dock att det inte alltid blir rätt när slutsatser dras efter en människas stil. 
Efter att ha pratat med en person kan man få en helt annan uppfattning än den man först fick 
genom stilen. Maria talar till och med om falsk marknadsföring när en person klär sig på ett sätt 
som ger henne en viss uppfattning om personen och som sedan inte visar sig stämma. Hon och 
flera av de andra informanterna betonar också att dessa slutsatser till stor del bygger på fördomar 
vilket också kan vara en orsak till att slutsatserna inte alltid stämmer. I boken Kläder som språk och 
handling tar Maja Jacobson bland annat upp problemet med missförstånd och misstolkningar av 
klädkoder.  

Jacobson menar att en människans klädsel är budskapsbärande och att varje klädesplagg är 
en budskapsbärande enhet.99 Hon menar att budskapet fylls med mening först när det når 
mottagaren. Vilken mening budskapet får avgörs av mottagarens erfarenheter och tolkningsramar 

                                                 
97 Mike Featherstone, Kultur kropp och konsumtion, (Stockholm 1994), s. 67 
98 Ibid, s. 10 
99 Maja Jacobson, Kläder som språk och handling, (Lund 1994), s. 25 
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vilket gör att en förutsättning för att budskapet uppfattas ”rätt” är att mottagaren och sändaren 
behärskar samma koder.100  

Jag undrar om mina informanter själva tänker på vad deras kläder säger om dem och om 
detta har betydelse för vilka kläder de köper. 

 

”..man vill ju att det ska vara snyggt också…”  
När informanterna talar om sina egna stilar menar de flesta att de inte har någon medveten 
utpräglad stil, men att de ändå tänker på vilka kläder de köper. Vera säger: 

”..alltså man väljer stil för att man vill visa vem man är.. vilken grupp man tillhör vilken musik 
man gillar..och sådär” 

Maria säger att hon att med sin stil bland annat vill förmedla sina åsikter, sin musiksmak och sina 
politiska ståndpunkter. När jag bad informanterna berätta vad som har störst betydelse när de 
köper sina kläder ansåg alla att priset är viktigt. Detta antar jag till stor del grunda sig i att alla 
informanter är unga och att de flesta också är studenter. En informant betonade också att 
studenter ofta har ont om pengar. Trots detta skulle ingen av informanterna köpa ett plagg enbart 
för prisets skull. 

Elin menar att vad som har betydelse för henne vid klädköp beror på vad hon ska köpa. 
Ska hon köpa skor eller byxor vill hon att de ska hålla länge och är därför beredd att betala mer 
för att få bra kvalitet. Ska hon däremot köpa en tröja menar hon att den gärna får vara billig. 
Maria är inne på samma tanke och säger att hon gillar affärer där kläderna är billiga. Då kan hon 
köpa tröjor som ”sticker ut lite” och skulle hon tröttna på dem, vilket hon säger att hon ofta gör, 
skulle det inte göra så mycket då tröjan ändå inte var så dyr.  

Alla informanter menar också att det är viktigt att kläderna är sköna och bekväma. 
Klädernas utseende betonas också av alla, men anses inte få vara viktigare än klädernas 
bekvämlighet. Ingen skulle köpa en jättefin tröja om den inte var bekväm.  

Ingen av informanterna säger sig heller köpa kläder enbart för märkets skull. Maria berättar 
att hon snarare undviker vissa märken av etiska skäl med tanke på att vissa märkeskläder 
massproduceras i fattiga länder på andra människors bekostnad. 

 

Stil och tillhörighet  
Samtidigt som informanterna menar att de inte lägger störst vikt vid hur deras kläder ser ut, är de 
ändå säkra på vilka kläder de absolut inte skulle sätta på sig och vilka grupper de inte vill bli 
sammankopplade med. Informanterna hoppas också att deras kläder och stilar visar att de inte 
tillhör vissa grupper.  

                                                 
100 Maja Jacobson, Kläder som språk och handling, (Lund 1994), s. 23 
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Mike Featherstone menar i boken Kropp Kultur och Konsumtion att detta, ett samhälle där speciella 
stilar är kopplade till olika grupper, är på väg att försvinna. Detta menar han bero på det överflöd 
av information och bilder som kommer med dagens postmoderna samhälle vilket gör att 
människor inte längre kan rangordna dessa i ett system kopplat till exempelvis sociala 
skillnader.101

Detta resonemang är jag dock tveksam till. Utifrån mina informanters svar förstår jag det som att 
stil idag fortfarande har stor betydelse för att visa vem man är och vilken grupp man tillhör. Vera 
säger:  

”…jag har märkt att om man bara ändrar om man går typ i helt svart eller nånting då blir man 
nästan synonym som deppig eller…hårdrockare eller satanist och har man lite lösa kläder så 
blir man helt plötsligt hip-hopare och har man jeans och nån cool top så blir man popare och 
så vidare..”   

Även om informanterna säger att de inte har någon medveten uttalad stil är de ändå medvetna 
om att olika kläder sammankopplas med speciella värderingar som i sin tur kopplas till olika 
grupper. Elin ger exempel på grupper hon har en mer negativ syn på och som hon inte vill 
tillhöra:  

”..kommer det nån brud som såhära..jätteblonderad och jättesminkad i skolan och såhära 
flaschigt klädd då tänker man ju..eller jag gör det i alla fall..ja ”det är säkert en såndär dum 
brud” […]”blonderad då är hon såhär lite bimbo av sig”. 

Hon påpekar också att detta grundar sig i fördomar och att det är hemskt att döma ut människor 
på grund av deras utseende. 

Då informanterna så tydligt är medvetna om hur olika grupper förknippas med vissa stilar 
och vilka grupper de absolut inte vill associeras med, menar jag att detta har stor betydelse för 
dem vid deras val av kläder och stil. Då de själva menar att stilen speglar en människas identitet, 
tolkar jag det som att omgivningen och andras uppfattning har stor betydelse också för hur mina 
informanter väljer att gestalta sin identitet. 

Jag har nu fått en bild av hur mina informanter ser på sambandet mellan stil, kläder och 
identitet. Jag har också fått en uppfattning om vad som kan inverka på deras val av kläder och 
hur stor vikt de lägger vid sin egen stil. Med detta som grund vill jag gå vidare och försöka förstå 
vilken betydelse informanterna uppfattar att second-hand har för deras identitetsskapande.  

 

Second-hand och identitet 
För att få förståelse för den roll second-handaffärer har för hur mina informanter uttrycker sin 
identitet vill jag först belysa deras egna tankar kring second-handaffärer genom att bland annat ta 
reda på hur de upplever eventuella skillnader och likheter mellan second-handaffärer och vanliga 
affärer. Genom detta hoppas jag kunna få veta mer om vilka skäl som kan ligga bakom 
informanternas val av att handla begagnade kläder. 

                                                 
101 Mike Featherstone, Kultur kropp och konsumtion, (Stockholm 1994), s. 67 
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För att inte informanterna enbart skulle fokusera på skillnader bad jag dem istället jämföra de två 
sorters affärerna. Trots det var det i huvudsak skillnader som uppmärksammades.  

 

Äckliga kläder? 
En skillnad alla informanter tog upp är den som kanske är mest uppenbar –kläderna på en 
second-handaffärer har redan använts av andra människor. Informanterna berättar att många av 
deras vänner och även föräldrar, på grund av detta tycker att det är snuskigt och äckligt med 
second-handkläder. Både Vera och Elin nämner också att de brukar tänka på vem som kan ha 
haft kläderna förut men att de inte ser det som äckligt utan snarare lite spännande. De menar att 
det är kul att fantisera ihop en historia bakom varje plagg och om dess ägare. Om detta säger Elin 
såhär:  

”Det är lite kul att liksom om man har köpt en jacka eller nånting på myrorna och..såhär så är 
det någon annan som har haft den innan och man vet inte riktigt det är lite kul att fundera på 
vem det är som gått runt och.. ett litet tankefördriv” 

Elin säger att hon själv också ibland kan tycka att det är äckligt. Hon syftar då på vad hon kallar 
”tantkläder” och menar att någon kan ha dött i just de kläderna. Även Maria har fått reaktionen 
att det är äckligt just för att någon kan ha dött i kläderna. 

Flera av informanterna säger att innan de började besöka second-handaffärer, trodde att 
kläderna där var svettiga och lortiga. Samtliga säger också att de aldrig skulle köpa underkläder, 
strumpor eller badkläder på second-handaffärer, men att de annars brukar köpa allt från jackor, t-
shirts, tröjor och klänningar till vantar och mössor. 

Jag förstår det som att det finns föreställningar om att second-handkläder är gamla, lortiga, 
kanske trasiga och att de tillhört gamla människor. Alexandra Palmer och Hazel Clark skriver i 
boken Old clothes, New looks om att det förr fanns tankar om att second-handkläder skapade 
hälsoproblem och spred smittor och sjukdomar och ofta kopplades ihop med till exempel AIDS. 
102 Detta menar jag bidra till att det än idag finns en viss tveksamhet hos människor att handla 
kläder i second-handaffärer.  

 

Är begagnade kläder billiga? 
En annan skillnad som nämndes var priset. Flera informanter menar att kläderna på second-
handaffärer är billigare än på vanliga affärer och att det också till viss del är en orsak till att de 
handlar där. Vera tycker att det är bra att kunna köpa billiga kläder och säger: 

 ”i secondhand-affärer så är det mycket saker som är mycket billigare tycker jag.. och det är ju 
ganska viktigt nu typ i vår ålder har man väl inte sådär jättemycket pengar att röra sig med.. 
men ändå så vill man köpa grejer liksom..” 

 
                                                 
102 Alexandra Palmer och Hazel Clark, Old clothes New looks, (Oxford 2005), s. 3 



 54

Angela McRobbie skriver att priset är något som från början utmärkte second-hand och skriver 
om hur second-handkläder ursprungligen såldes på marknader som vände sig till människor som 
inte hade råd att gå till de stora varuhusen.103  

Medan en informant tror att det finns människor som handlar på second-handaffärer på 
grund av just priset, menar andra att priserna på second-handaffärer idag har stigit och att det 
därför inte är något som längre är särskilt utmärkande för second-handaffärer. Marias uppfattning 
är att det inte alls är speciellt billigt på second-handaffärer.: 

”…så har ju ofta second-handaffärer ju jävligt höga priser på sina kläder så jag tycker inte det 
är speciellt billigt utan det..det är ungefär lika billigt..på..typ..H&M.. så typ dom som av 
ekonomiska skäl skulle välja second-hand dom behöver inte välja second-hand nu för att det.. 
asså det är lika dyrt..” 

Jag tolkar mina informanters svar som att priset idag inte har samma betydelse. Flera av 
informanterna nämner att det låga priset är något som utmärker second-handaffärer, men som 
tidigare nämnts upplever jag det inte som att priset är något som ensamt styr vad eller var mina 
informanter handlar. Idag finns dessutom lågprisbutiker som alternativ till second-handaffärer 
vilket inte gör dem till enda alternativet för människor med sämre ekonomi. Jag förstår det som 
att priset inte längre är lika utmärkande för second-handaffärer idag och att det därmed inte heller 
är någon betydande orsak till att mina informanter handlar där.  

Diskussioner kring pris ledde även till tankar kring klass. 
 

Second-hand och klass 
Maria menar att det beroende på om människor är medelklass eller arbetarklass medför vissa 
skillnader i hur de väljer att uttrycka sin identitet: 

”medelklass lite det här..lite intellektuella personer..som mest handlar på secondhand och som 
mest..tycker att det är vill skapa bilden av det här att vara unik sen tror jag att de som kanske 
har arbetarklassbakgrund eller så dom är mer såhär att det ska va nytt och det ska va häftigt 
märke och visa att det är jag duger medan medelklassen har redan den här statusen i sig själva 
så att de behöver inte bevisa nånting för att utan där bevisas… det är snarare att.. att man ehn 
är cool när man handlar på second-hand..” 

Jag tolkar Marias citat som att medelklassen har en viss status som gör att de inte behöver hävda 
sig vilket medför att de kan handla second-handkläder för nöjes skull. Maria menar också att 
arbetarklassen istället vill ha nya och häftiga kläder för att nå upp till medelklassens status vilket 
medför att arbetarklassen drar sig för att handla second-handkläder. 

Angela McRobbie ser också hon second-hand ur ett klassperspektiv och menar att second-
hand uppmärksammar klassklyftor. Hon tar precis som Maria upp hur människor från olika 
klasser kan ha olika orsaker till att handla på second-handaffärer. McRobbie menar dock att det 
kan ses som förnedrande för fattiga människor att andra handlar på second-handaffärer för att 
det är kul och spännande medan de själva handlar på second-hand för att de inte har råd med 
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annat. Samtidigt menar hon att människor genom att köpa begagnade kläder också kan visa 
solidaritet med fattiga människor då begagnade kläder kan markera avståndstagande från det 
strikta och konventionella samtidigt som det inte visar ”riktig” fattigdom. Hon kallar detta 
”stylished images of poverty” men menar att detta är något som håller på att försvinna.104

Då jag som jag tidigare skrev, anser att priset inte längre har störst betydelse vad gäller 
second-hand tror jag inte heller att människor med sämre ekonomi handlar på second-
handaffärer av den orsaken. Jag tror inte heller att människor med mer pengar handlar second-
handkläder för att vara solidariska med andra människor. Angela McRobbies resonemang får mig 
dock att tänka på dagens mode som till stor del handlar om att kläderna ska se slitna ut, något 
också Maria uppmärksammar: 

” ..det är modernt det är populärt att hinta med att man är vänster det är ju det som är coolast 
att va.. men..så jag tror att det är därför för att vänstervågen känns som om den har glidit ihop 
väldigt mycket med second-hand och.. med..att vara mot kommersiella grejer och även det här 
att det ska se använt ut just nu och att det ska se lite slitet ut.. öh det är ingen som vill ha grejer 
som ser splitternya ut.” 

Jag tror att en bidragande orsak till detta mycket väl kan vara tanken om att visa solidaritet med 
fattiga människor. Utifrån Marias citat uppfattar jag det som att det även blivit modernt att vara 
vänsteraktivist vilket också kan grunda sig i att människor vill visa att de är medvetna om 
orättvisor i världen. Detta är dock något jag återkommer till under rubriken Politiskt 
ställningstagande och etiskt rätt. 

Jag anser dock att det finns fler sätt att se på McRobbies resonemang om klass och second-
hand och återgår därför nu till detta. 

 

Second-hand lurar klädkoder? 
Jag vill vända på McRobbies resonemanget kring hur rika människor genom second-handaffärer 
kan välja att se ”fattiga” ut då jag anser att second-handaffärer idag inte bara skapar 
valmöjligheter för människor med bättre ekonomi utan även för människor med sämre 
ekonomiska förutsättningar. Genom att handla second-handkläder kan människor med sämre 
ekonomi handla kläder som förknippas med vad exempelvis brukar kallas överklass. Detta är 
något Alexandra Palmer och Hazel Clark tar upp och de menar att second-handkläder kan vara 
enda sättet för en klass att få tillgång till kläder som egentligen anses tillhöra en annan klass. Detta 
inkluderar också olika sociala grupper i samhället.105 Även detta handlar till stor del om hur kläder 
är meningsbärande och kan visa på människors värderingar men också social status. Jag vill här 
återgå till Mike Featherstones teori som jag nämnde under rubriken Stil och tillhörighet. 

Som jag tidigare skrev menar han att ett samhälle där grupper kan kopplas till olika stilar är 
på väg att försvinna något jag också var skeptisk till. Han menar också att gamla modekoder 
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brutits och att det pågår ett krig mot likformigheten genom dagens masskonsumtion, vilken han 
menar leder allt fler valmöjligheter.  

Samtidigt som jag tidigare skrev att detta resonemang inte stämmer, anser jag att 
tankegångarna kring hur second-handaffärer ger människor från en klass/grupp chans att klä sig 
som om de tillhörde en annan klass/grupp, visar att Featherstones teori ändå har viss betydelse. 
Även om jag menar att vi inte riktigt har nått en punkt där gränser helt har suddats ut, är min 
uppfattning att second-handaffärer kan vara ett steg i den riktningen. Second-handkläder kan 
sudda ut gränser och de koder som finns blir svårare att lita på. Hur avgör man till exempel att 
dyra märkeskläder som ofta kan anses vara ett tecken på klass eller god ekonomi, verkligen är nya 
dyra märkeskläder och inte köpta till ett lägre pris på en väl sorterad second-handaffär? 

Detta beror till viss del på huruvida det går att se på kläder om de är köpta begagnade eller 
inte. 

 

Syns det på kläder i vilken affär de är köpta?  
Tidigare har jag kommit fram till att informanterna menar att man kan associera olika värderingar 
med olika stilar. Jag undrar huruvida de då också kan se på plagg i vilken affär de är köpta. 

Informanterna var här eniga om att detta är möjligt. Det är omöjligt att bestämma alla 
plagg, men de menar att de ofta känner igen plagg från reklam, skyltdockor eller att de helt enkelt 
har sett plagget i affären ifråga. Därmed kan de koppla ihop vissa affärer med olika stilar och 
kläder. Även här menar informanterna att det förekommer viss generalisering.  

Vad gäller second-handkläder blir det dock svårare. Flera informanter menar att de antar att 
ett plagg är köpt i en second-handaffär om de inte känner igen det eller om det ser gammalt och 
omodernt ut. Ett problem uppstår dock när exempelvis en tröja, nyss köpt på en vanlig affär, 
hamnar i en second-handaffär. Då menar de att de inte längre kan avgöra om plagget är second-
hand eller inte. Informanten Vera ger exempel på hur ett ”nytt” plagg kan hamna på second-
hand: 

”..då köpte jag en kjol som jag vet att de har sålt på H&M, för kanske 398 eller nåt..men jag 
hittade en exakt likadan för 65 kronor.. och det var ju ganska kul..då köpte jag ju den där 
naturligtvis..” 

Hon berättar också hur hennes kompisar trodde den var köpt ny från H&M och inte från en 
second-handaffär. 

Jag förstår det som att mina informanter har en relativt bra bild av vilka affärer som säljer 
vilka kläder. Det verkar dock svårare att bestämma second-handplagg. Kläderna på second-
handaffärer är inte längre gamla, utan kan vara köpta på exempelvis H&M ena dagen och sedan 
hamna på en second-handaffär dagen efter. Jag menar att detta bidrar till att skillnaden mellan 
second-handkläder och kläder från vanliga affärer, på så vis suddas ut mer och mer.  

Vilka kläder människor bär och från vilka affärer kläder kommer beror också på modet. 
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Informanterna om mode och mainstream 
Jag bad mina informanter berätta vad de tycker om mode. Någon tycker att mode är något 
positivt, roligt och intressant. Flera menar att modet är något man följer oavsett man vill eller 
inte. Informanten Elin tror att det finns flera olika modeströmmar och att man följer den som 
passar en själv bäst.  

De negativa aspekter som togs upp var att mode är svårt ignorera och någon nämnde ordet 
”modeslav”. En tanke var att modet skapar ett utanförskap för människor som inte har råd att 
följa modet. Maria menar också att modet skapar en objektifiering av kvinnokroppen på grund av 
den reklam som finns men också på grund av att kläder för kvinnor ofta ska sitta tight. Sanna 
undrar också vad man gör om man inte gillar modet och inte passar i kläderna. Flera informanter 
nämner också begreppet mainstream tillsammans med ordet mode och menar den stil som flest 
människor har och som också är den som är mest vanlig. 

 
Udda plagg och tålamod 
En skillnad som nämndes av alla informanter, var att plaggen i second-handaffärer endast finns i 
ett exemplar jämfört med vanliga i affärer där varje plagg vanligtvis finns i flera storlekar och 
färger. Informanterna menar också att plaggen i second-handaffärer är mer udda och mer 
extrema. Denna skillnad medför att informanterna ofta går till second-handaffärer om de letar 
efter något speciellt plagg. Två informanter nämnde också att de skulle gå till en second-
handaffär och inte till en vanlig affär, om de behövde kläder till en maskerad.  

I och med att det bara finns ett exemplar av varje plagg upplever flera informanter att det i 
second-handaffärer tar längre tid och är svårare att hitta kläder som passar. Detta gör också att de 
inte besöker dessa affärer lika ofta som vanliga klädaffärer då det krävs både tid och tålamod. 
Informanten Sanna menar också att en orsak till att hon har svårt att hitta kläder som passar är att 
hon inte har ”öga för att se” vilka kläder som är snygga i second-handaffärer. 

Informanten Vera har en annan uppfattning då hon tycker second-handaffärer har ett 
bredare utbud än vanliga affärer. Hon menar också att kläderna finns kvar längre på second-
handaffärer, då kläder på vanliga affärer försvinner och tar slut beroende på trender och säsonger.  

 

Retromode och optimism 
En skillnad som uppmärksammades är hur moderna kläderna är. Elin menar att medan det i 
vanliga affärer säljs kläder som är trendiga just idag, säljs det i second-handaffärer kläder som var 
moderna förut. Något flera av informanterna också nämnde var kopplingen mellan second-
handaffärer och dagens mode och ger som exempel att det idag är modernt med kläder 
inspirerade av 1980-talets mode. Detta är något också Angela McRobbie tar upp.  

McRobbie skriver om hur det för dagen aktuella modet, beror på och återföds av mode 
som var populärt förr. Många av kläderna som anses vara moderna är till exempel kopior av 
kläderna på 1970-talet Hon menar därför att kläder som upplevs som moderiktiga, också varit 
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moderna för människor på till exempel 1970- och 1980-talet.106 Med tanke på detta retro-mode, 
skulle second-handaffärer vara lätta att hitta moderna kläder i då kläderna där vanligtvis är lite 
äldre, något informanterna också anser. Samtidigt menar de att det ändå är svårt, då kläderna där 
ofta är ”för mycket 80-tal”, att kläderna där är 80-tal på fel sätt och att de ”går över gränsen” för 
vad som är modernt. Maria har tankar om detta: 

”Man kan ju fortfarande skilja på dom som är coolast i senaste modet 80-talskläder och dom 
som är ”jag är kvar i 80-talet” och som inte fattar att det är ute men har blivit inne igen men 
inte har dom rätta detaljerna eller vad man ska säga..det är jättesvårt” 

Jag tolkar detta som att det finns en balans som måste hållas. Till exempel är 1980-talets mode 
modernt idag, men endast inom vissa ramar och gränser. Plaggen ska vara 1980-talsinspirerade på 
ett modernt sätt, medan de riktiga originalen som kan letas fram på second-handaffärer inte är 
”hippa” utan för ”mycket” 80-tal. Samma tankar finns hos informanterna när det gäller modet 
idag, enligt vilket kläder också ska se slitna ut. Till exempel kan det på vanliga affärer köpas jeans 
som ser slitna ut. Informanterna menar att jeans på second-handaffärer också kan vara slitna men 
de är för slitna. Ingen kan säga var gränsen går mellan exempelvis ett par nya slitna Levisjeans och 
ett par slitna jeans köpta på second-handaffär, men informanten Vera menar att skillnaden kan 
ligga i hur plaggen ser slitna ut, var de är trasiga och vilken skärning och modell det är på plaggen.  

I motsats till många andra som anser att second-handmode handlar om nostalgi och speglar 
en längtan tillbaka gamla tider, hävdar McRobbie istället att second-hand framförallt handlar om 
optimism och anarki som uttrycks genom färger, humor och avståndstagande från det 
konventionella.107 Även om en av mina informanter nämnder brist på framtidstro tillsammans 
med second-handmode, kan jag även se att McRobbies resonemang har relevans. Mina 
informanter talade ofta om att det är kul och spännande att handla på second-hand och jag 
upplever att det hos mina informanters finns en tanke om att second-hand är ovanligt och att 
kläderna där tillåter en lek med modet strikta gränser. Detta anser jag också avspeglas i att två av 
informanterna menar att de ibland har tankar på att göra om kläderna de handlar på second-
handaffärer, genom att till exempel klippa eller sy om kläderna.  

Även under mina observationer noterade jag många skratt och utrop kring till exempel 
ovanliga kläder eller glasögon. Jag upplevde också det experimenterades med kläder på så sätt att 
jag såg unga killar prova pälsar på damavdelningen och tjejer leta skor på herravdelningen. 
 

Att vilja vara unik 
Att handla sina kläder på second-handaffärer menar en informant, kan vara ett sätt att försöka 
utmana mainstreamstilen på. Flera informanter menar att man genom att handla sina kläder på 
second-handaffärer kan skapa sitt eget lilla mode. Informanterna menar att många människor 
idag vill vara unika och originella genom att kläder som ingen annan har. En informant ger som 

                                                 
106 Angela McRobbie, Zoot-Suits and second-hand dresses, (London 1989), s. 27 
107 Ibid, s. 42 



 59

exempel att det på H&M finns 20 exemplar av varje plagg, vilket gör att flera kan ha likadan tröja 
som en själv, något hon anser vara tråkigt. En annan informant menar att man går på second-
handaffärer för att hitta ”den där speciella tröjan eller utmärkande kjolen”. Flera menar också att 
det idag är modernt att vara annorlunda vilket kan bidra att människor söker sig från exempelvis 
H&M och istället handlar på second-handaffärer. Flera av informanterna säger också att orsaken 
till att de började handla på second-handaffärer från början också var att de ville hitta originella 
kläder.  

Jag ser här en paradox. Samtidigt som informanterna pratar om hur människor kan klä sig 
annorlunda genom att handla på second-handaffärer, menar de samtidigt att det också är 
modernt att handla på second-handaffärer och att det är på modet att ha personlig stil. Jag undrar 
om man verkligen är unik om det är på modet att vara originell, då detta borde medföra att fler 
människor är originella enligt modet och därmed är annorlunda på samma sätt. 

Alexandra Palmer och Hazel Clark ger en förklaring till denna motsägelse. De skriver om 
hur mainstreammodet ofta influeras av subkulturer. De syftar då framförallt på andra halvan av 
1900-talet och menar att det gjort att second-hand idag blivit en del av det västerländska modet. 
De skriver att second-hand ironiskt nog blivit en del av det globala modesystemet och syftar då 
till att det ofta används som ett avståndstagande från kommersialismen.108

Mike Featherstone menar att även olikheter, precis som tidigare nämnda modekoder, måste 
vara socialt igenkända och legitimerade. Han menar att det annars finns risk för fullständig 
olikhet och individualitet vilket leder till att det annorlunda blir oigenkännligt.109  

Samtidigt som second-hand handlar om individualism och om att vilja vara unik, beror det 
samtidigt på vad som är modernt. Jag tolkar det som att det finns ett mode i själva modet som 
visar hur man får vara unik men också vad som är unikt. Som jag skrev tidigare nämnde 
informanterna att det ska vara slitet men inte för slitet och det ska vara 1980-tal men inte för 
mycket 1980-tal. Mina informanter är också medvetna om denna balansgång som det blir att inte 
överdriva och hitta känslan för vad som är ”rätt” bland det annorlunda. 

 

Politiskt ställningstagande och etiskt rätt 
En skillnad som flera av informanterna också uppmärksammar är att när man handlar på second-
handaffärer samtidigt kan hjälpa andra människor. Vera syftar på att pengarna ofta går till 
välgörande ändamål och att det känns bra att hjälpa andra människor.  

”Det kan vara ett ställningstagande för att man inte vill stödja de stora företagen de stora 
klädjättarna liksom.. att man vill.. ja för man har ju fått höra hela tiden att köper man kläder på 
”Myrorna” så skänker du ju pengar som går till stackars människor i u.länder…” 

                                                 
108 Alexandra Palmer och Hazel Clark, Old clothes New looks, (Oxford 2005), s. 5 
109 Mike Featherstone, Kultur kropp och konsumtion, (Stockholm 1994), s. 72 
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Maria har också denna tanke och menar att second-hand kan vara ett sätt att hävda sig mot 
kommersiella intressen och försöka minska produktionen av varor i världen. Hon menar också 
att det känns mer etiskt rätt att handla begagnat. 

Sociologen Zygmunt Baumans kallar dagens samhälle för ”slit och slängsamhälle” och 
förklarar det med att varor inte längre köps för att de behövs utan för att de stillar människors 
behov av att få konsumera vilket, ger en känsla av tillfredsställelse. Efter en tid tröttnar 
människor och köper mer utan att ha slitit ut de varor de redan har.110 Detta gav informanten 
Maria ett exempel på tidigare då hon berättade hur hellre köper billiga kläder för att detta tillåter 
henne att snabbt tröttna på dem och köpa nya. 

Angela McRobbie menar att second-handaffärer idag har en viktig roll i vad hon kallar 
”överflödssamhället”. Då ägarna inte längre vill ha varorna ökar inte heller deras 
användningssvärde. Genom att hamna på second-handaffärer återupplivas dock de överblivna 
varorna och hamnar i en ny cykel av konsumtion vilket ger dem nytt värde. 111  

Att köpa begagnade kläder kan också vara ett sätt att ta avstånd från det aktuella modet och 
de stereotypa modeströmmar som finns. Det kan även handla om att protestera mot 
objektifieringen av kvinnokroppen något Maria poängterar.  

Detta är inte någon ny företeelse här i Sverige. På 1970-talet uppkom hos vänsterradikala 
ungdomar ett ”anti-mode”. Kläderna var könsneutrala, formlösa, konsekvent funktionsinriktade 
och influerade av arbetarkläder. Syftet var att demonstrera mot ständiga modeväxlingar och mot 
själva modet som ansågs vara cyniskt och kommersiellt. Efter hand blev dock denna stil också ett 
mode.112 Palmer skriver att second-handkläder ofta används som ett politiskt ställningstagande 
och ”anti-fashionstatement” 113  
Trots detta finns tankar om kläderna på dessa second-handaffärer också faktiskt blivit tillverkade 
gång i tiden med kanske med syfte att vara moderna och tjäna in pengar. Sanna säger: 

 ”..även kläderna på second-handaffärer faktiskt blivit masstillverkade en gång i tiden.”  

Detta skriver även McRobbie om och menar att second-hand kan ses som ett sätt att undvika 
mainstreamstilen med dess massproduktioner och marknadspriser som styrs av utbud och 
efterfrågan. Hon poängterar dock att även second-handaffärer styrs av dessa krafter. Kläder 
återanvänds, men vilka kläder som återanvänds menar hon styrs av vilka trender som är moderna. 
De som säljer second-handkläder måste därför precis som andra klädförsäljare, vara lyhörda för 
modeströmningar och trender. 114

Precis som Sanna noterade handlar second-hand alltså också till stor del om utbud och 
efterfrågan. Även dessa kläder kan en gång ha blivit masstillverkade.  

 
                                                 
110 Zygmunt Bauman, Arbete, konsumtion & den nya fattigdomen, (Uddevalla 1999), s. 39 
111 Angela McRobbie, Zoot--Suits and second-hand dresses, (London 1989), s. 29  
112 www.ne.se http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=115831&i_history=2 2005-04-22. kl.13.51    
113 Alexandra Palmer och Hazel Clark, Old clothes New looks, (Oxford 2005), s. 4 
114 Angela McRobbie, Zoot-suits and second-hand dresses, (London 1989), s. 29 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=115831&i_history=2
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”,,, det börjar va mer inne att handla second-hand”  
Alla informanter anser att second-hand idag har blivit mer modernt och trendigt. De menar också 
att second-handaffärer har nya profiler som är mer coola och liknar vanliga affärers. Vera säger:  

”..för dom har ju ny profil nu med att dom ska bli lite mer moderna och rikta sig till flera 
människor och så tar de in mer vanliga kläder än vad de gjorde förut kanske.. det är inte så 
mycket udda saker som finns kvar där längre..” 

Informanten Sanna menar att det inte är så stora skillnader mellan second-handaffärer och 
vanliga affärer längre och säger att second-handaffärer idag börjar vara ”inne och populära”. Hon 
säger också att hon själv upptäckte secondhand-affärer i den ”vevan” det blev ”inne” och menar 
att de har gått från att ha varit ett ställe där man lämnar gamla kläder till en affär där man kan 
handla kläder. Informanten Maria säger att hon aldrig skulle köpa alla sina kläder på second-
handaffärer idag eftersom hon menar att det där finns alla sorters kläder vilket gör att stilen kan 
se lika mainstream ut som om kläderna hade köpts på en vanlig affär. 

Detta är något som också Palmer och Clark tar upp i Old Clothes, New Looks. De beskriver 
där hur designers i slutet av 1980-talet började använda sig av second-handkläder i sina 
kollektioner115  Detta har bidragit till att second-hand idag blivit modernt och hur det gått från att 
vara skabbigt mode till att vara mainstream.116 Detta visar sig bland annat genom att second-
handaffärer ser mer moderna ut och att vissa second-handbutiker specialiserar sig på modekläder 
genom att sortera och plocka ut exempelvis märkeskläder.117  

Jag förstår det som att synen på second-handaffärer har förändrats i omgångar. Från att ha 
setts som ett ställe där gamla omoderna och lortiga kläder lämnas sågs det under en period som 
en affär där annorlunda och udda kläder fanns. Idag har second-hand förändrats ytterligare och 
ses idag nästan som vilken affär som helst, till och med som något trendigt. Detta var också något 
jag noterade under mina observationer då en avdelning hade kläder som var mer moderna och 
hur skyltfönster talade om ”vårens mode”.  
 

Avslutning 

Sammanfattande diskussion  
Jag ska här redovisa några sammanfattande tankar och resonemang utifrån min analys. Jag vill 
också återknyta dessa till mitt syfte och mina frågeställningar. 

 Från första delen som handlar om hur informanterna ser på sambandet mellan stil och 
identitet, förstår jag det som att informanterna menar att människor till stor del faktiskt kan styra 
hur de vill bli uppfattade av andra. Genom sin klädstil men också exempelvis frisyr och beteende 
kan människor förmedla bland annat politiska åsikter, musiksmak och värderingar, något vissa av 
                                                 
115 Alexandra Palmer och Hazel Clark, Old clothes New looks, (Oxford 2005), s. 4 
116 Ibid, s. 197 
117 Ibid, s. 202 
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informanterna också medvetet gör. Detta är också något de till stor del menar bygger på 
fördomar och generaliseringar. Min uppfattning är dock att informanterna lägger stor vikt vid 
sina kläder och sin stil.  

Detta hade jag i åtanke när jag sedan gick vidare till informanternas relation till second-
handaffärer. Där belyste jag framförallt vad informanterna själva uppfattade som skillnader och 
likheter mellan second-handaffärer och vanliga affärer.  

En skillnad var priset. Ofta är priserna på second-handaffärer lägre just på grund av att 
kläderna inte är nya. Priset spelade också viss roll för informanterna då de sa att de inte ville eller 
kunde lägga för mycket pengar på kläder. Trots detta var det ingen av dem som skulle köpa 
kläder enbart på grund av priset. Flera betonade även att kläderna på second-handaffärer idag inte 
är speciellt billiga längre. Jag uppfattar det som att prisets betydelse för second-handaffärer har 
minskat vilket också gör att priset inte längre är något betydande skäl för mina informanter till 
handla second-hand kläder.  

Att handla sina kläder i second-handaffärer kan också ha politiska och etiska skäl. Det kan 
till exempel vara ett sätt att ta avstånd från mainstreammodet idag som präglas av likformiga 
kläder och stilar. Det kan också vara ett sätt att ta avstånd från de kommersiella klädjättar som 
tjänar enorma summor pengar på massproduktion i andra länder på andra människors bekostnad.  

En annan skillnad som informanterna menar har stor betydelse är att det på second-
handaffärer endast finns ett exemplar av varje plagg vilket kan kopplas ihop med en önskan hos 
människor att känna sig unika och speciella. Informanterna menar också att det idag är på modet 
att ha en personlig stil vilket de menar har bidragit till att second-handaffärer har blivit väldigt 
populära. Min tanke är att man inte längre är så udda och annorlunda om man handlar på second-
handaffärer idag, som man kanske var förr. Jag anser dock att det finns två olika sorters sätt att 
handla second-hand. Samtidigt som många kläder på second-handaffärer såldes på exempelvis 
H&M dagen innan, anser jag att de där extrema och udda plaggen som informanterna talar om, 
också finns kvar. Second-hand har idag utvecklats till en affär som passar flera olika målgrupper. 

Till sist vill jag föra ett resonemang angående informanternas tankar om att kläder är 
meningsbärande. Informanterna anser också att det till stor del går att se var en människa har 
handlat sina kläder men att just second-handkläder ställer till problem. Detta anser jag vara 
intressant. Mike Featherstone skriver om detta och menar att det är en följd av det postmoderna 
samhället som präglas av att verkligheten blir mer estetisk. Sociologen Peter Corrigan 
uppmärksammar också Featherstones teori om hur varor lösgörs från sina symboliska meningar 
och tecken.  Istället används symboler och tecken endast tillfälligt och kan ha olika betydelser för 
olika grupper och under olika sammanhang och perioder. Till följd får detta att ett samhälle där 
olika grupper kan associeras med vissa värderingar och symboler är på väg att försvinna och 
istället ersätts av individualism och individualistiska stilar.118 Trots att detta inte var något jag 
tyckte mig se utifrån mina informanter, finner jag Featherstones teori mycket relevant, i 
förhållande till second-hand.  
                                                 
118 Peter Corrigan, The Sociology of Consumption, (London 1997), s. 179 
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Med second-hand menar jag att det blir rörigare och rörigare bland stilar och mode. Acceptansen 
för modet tycks öka och gränserna mellan olika stilar suddas ut då det idag är mer tillåtet att 
blanda olika plagg för att skapa en egen stil efter tycke och smak. Detta gör att olika stilar inte 
längre kan kopplas till speciella värderingar eller åsikter på samma sätt som förut. Samtidigt 
hämtar designers inspiration från second-hand och gatumode när de skapar dyra märkeskläder. 
Allt detta menar jag skapar ett visst kaos bland kläder, symboler och mode. Om så kallade rika 
människor köper kläder som ungdomar ”uppfunnit” och kallar detta för stil, om människor med 
sämre ekonomi har möjlighet att köpa begagnade märkeskläder billigt, och om det är ”inne” att 
klä sig ”fattigt”, hur vet man då vem människorna man möter på gatan är? Hur vet man vad som 
är mode och vad som är smak och vad som är trasigt och fult?  

Kanske är det så att dessa är de val som postmodernitet för med sig. Palmer och Clark 
skriver om hur man enligt dagens mode får vara som man vill och nytt kan blandas med 
gammalt.119 Även Mike Featherstone har dessa tankar och hänvisar till Stuart och Elizabeth Ewen 
i Channels of Desire som menar att det idag inte bara finns ett mode som styrs av regler, utan att 
det finns flera moden där det enda som styr är individens egna val.120

Dessa tankar om individens egna val av stil och mode återfinns hos mina informanter och 
jag vill avsluta med ett citat från informanten Elin som jag tycker knyter ihop tankar mode, val 
och second-hand. 

”Man behöver ju inte följa modet hela vägen ut eller vad man ska säga.. man kan ju skapa sitt 
eget mode lite grann och det är väl det som.. är… att skapa sin egen stil lite grann.. sen om 
man tycker om kläder då är ju ”Myrorna” och second-handaffärer jättebra..för där kan man ju 
hitta.. lite udda grejerna..som… inte..ja som inte alla andra har.. och…då blir ju det som. ens 
eget lilla mode..” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
119 Alexandra Palmer och Hazel Clark, Old clothes New looks, (Oxford 2005), s. 198 
120 Mike Featherstone, Kultur kropp och konsumtion, (Stockholm 1994), s. 67 
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”Det var som att komma ut i utlandet nästan.”  - En studie 
om att konsumera det annorlunda 

Paulina Boija 

Inledning 
Idag har många människor som bor i Sverige och stora delar av resten av västvärlden, möjlighet 
att konsumera nästan oändligt många olika slags varor och tjänster och även olika typer av 
livsstilar. Vad, hur och varför människor väljer att konsumera olika varor beror på olika faktorer 
så som kön, ålder, klass och etniskt tillhörighet men konsumtionen bidrar även till att forma och 
omforma människors olika identitet.  

De allra flesta människor förtjusta i att ta del av andra traditioner och kulturer än sina egna 
och söker därför efter det som i deras ögon är nytt och spännande. Via olika typer av varor och 
tjänster, exempelvis mat, kläder, resor, musik, film och reklam har människor möjlighet att 
konsumera nya, spännande och annorlunda kulturer och traditioner. Några av dessa människor 
samlas i de orientaliska butiker som finns runt om i Sverige. Här har de möjlighet att lukta, smaka 
och prova på främmande och spännande varor och här kan de för en kort stund drömma sig bort 
till ett för dem exotiskt och spännande land där människor lever i en annan kultur.  

 

Disposition 
Jag kommer först att här nedan presentera mitt syfte och vilken metod jag har valt att använda. 
Jag presenterar också mitt fält och mina informanter, hur jag gått tillväga och de problem som jag 
stött på under projektets gång. Därefter kommer de teoretiska perspektiv som jag använt mig av 
för att belysa mitt empiriska material, följt av en kort presentation av informanterna. Efter detta 
kommer analysen av det empiriska materialet. Avslutningsvis kommer en slutdiskussion där jag 
presenterar några slutsatser.   
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med mitt bidrag till den här antologin är att, med hjälp av mitt emiriska material, belysa vad 
framför allt människor med svensk bakgrund, men även vad invandrare tänker om småbutiker 
som säljer utländska varor. Det som i folkmun kallas för orientaliska butiker, invandraraffärer 
eller turkaffärer. Jag vill försöka förstå anledningarna till varför dessa människor konsumerar i 
dessa butiker. Varför, och i så fall hur, dessa människor konsumerar det de ser som 
”annorlunda”. 

Jag vill även undersöka vilka föreställningar, "längtor" och drömmar som ligger till grund 
för informanternas konsumtion i dessa butiker. Syftet är alltså att ge exempel på hur dessa 
människors konsumtion är med och formar deras identitet, respektive vilka typer av identiteter 
informanterna söker när de konsumerar i dessa butiker.  
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Metod  
Jag har valt att observera och analysera sociala handlingar som uppstår i en, vad jag 
fortsättningsvis kommer kalla, orientalisk butik. Här har jag använt mig av fältobservationer där 
jag gjort omfattande anteckningar. Jag har även valt att analysera hur människor som handlar här 
tänker och resonerar kring sin konsumtion, hur det är att handla här och varför de handlar här. 
Till min hjälp har jag här använt mig av djupgående intervjuer. Samtidigt har jag under hela mitt 
projekt använt mig av grundad teori som övergripande metod.  

Grundad teori förklaras utförligare i antologins gemensamma inledning121 men innebär 
kortfattat att empirin, det insamlade materialet, föregår teorierna och att man som forskare i 
arbetsprocessen ställer frågor som: Stämmer empirin överens med teorierna? Avviker teorierna i 
empirin?122 Som forskare utgår jag alltså från vad de människor jag har intervjuat tänker när jag 
analyserar verkligheten. Utifrån detta har jag som forskare möjlighet att antingen åberopa eller 
kritisera tidigare teorier eller rent av generera nya teorier. Det är också informanternas 
förförståelse och deras hermeneutik, alltså hur de tolkar och uppfattar olika situationer och 
sammanhang, som är intressant för mig som forskare att undersöka och analysera.  

Enligt grundad teoris upphovsmän Barney Glaser och Anselm Stauss är allt data.123 Det 
innebär att även det jag gör eller inte gör som forskare är data och kan bli intressant empiriskt 
material. På grund av detta har jag försökt skriva ner allt jag tänkt på och allt jag upplevt under 
min studie. Jag har fört anteckningar över hur jag som forskare analyserar och kategoriserar 
människor och över mina egna fördomar. Det har varit mycket nyttigt och spännande för min 
egen del, men även för studiens resultat. 

Det första jag gjorde i mitt projekt var att ta mig ut på fältet, där jag gjorde tre 
observationer. Efter observationerna, i enlighet med grundad teori, analyserade och reflekterade 
jag över mina observationer. Därefter kodade jag mitt material som i sin tur legat till grund för 
mina intervjuer. Det var också på fältet jag hittade mina informanter. Jag har gjort fem intervjuer, 
transkriberat och därefter kodat och kategoriserat dessa. Jag anser att jag genom dessa intervjuer 
och mina tidigare observationer och fältanteckningar har fått ett mycket rikt och tätt empiriskt 
material att jobba med inför min analys. Nedan presenterar jag mitt fält och mina intervjuer mer 
utförligt. 
 

Fältet 
Jag har alltså valt att göra mina observationer i en ”orientalisk” butik. Jag har valt att kalla den 
”orientalisk” även om här finns varor från många delar av världen och inte bara varor från det 
område i världen som kallas orienten. Anledningen till att jag valde detta fält är att människor 

                                                 
121 Se antologins gemensamma inledning, s. 2 
122 Gunilla Guvå och Ingrid Hylander, Grundad teori, (Stockholm 2003), s. 11 
123 Ibid, s. 10 
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som kommer hit har möjlighet att konsumera varor som inte finns att köpa i exempelvis en ICA-
butik, (även om liknade varor på senare år blivit alltmer vanliga i ICA-butiker).  

Jag tog kontakt med fältet genom ett enkelt telefonsamtal med butiksägaren. Jag blev väl 
mottagen men där uppstod först ett missförstånd mellan mig och butiksägaren då jag inte helt 
enkelt kunde förklara mitt syfte och hur jag skulle gå tillväga. Att berätta för mycket om 
projektets syfte kunde ha inverkat på deras "naturliga" beteende, och hade jag avstått från att 
berätta någonting alls hade jag satt mig själv i en annan mer etiskt problematisk situation, då jag 
hade blivit tvungen att förhålla mig till rollen som den dolda forskaren.124  

Alla fältobservationer gjorde jag på eftermiddagen och jag var där ungefär 1,5 timme varje 
gång. Där var alltid mycket folk och jag tror inte att butiken var tom en enda gång under tiden jag 
var där. Jag har tittat på hur affären ser ut, vilka människor som handlar, respektive jobbar här, 
men även hur det luktar och känns inne i butiken. Jag har också tittat på vad människor säger, 
hur de pratar, vilka språk de talar, hur de ser ut, vad de har på sig, vad de handlar och hur de rör 
sig inne i butiken. Under den sista observationen började jag dock leta efter händelser som jag 
tyckte skulle vara intressanta för mitt projekt. Såhär i efterhand inser jag att observationer tar tid 
och att det inte är någon idé att söka efter intressanta händelser eller ”bra” citat. Om detta skriver 
bland annat etnologerna Billy Ehn och Orvar Löfgren i boken Vardagslivets etnologi.125  
 

Intervjuerna 
När jag väl hade tagit mig in på fältet var det hyfsat lätt att få tag på informanter för att göra 
intervjuer. Det blev helt naturligt för mig att ta kontakt med informanter inne i butiken. Lite 
knepigt var det dock då jag skulle förklara för dem om projektet. Jag var förberedd med en lapp 
med lite kort information om vad projektet skulle leda till men kände ändå att några av mina 
informanter kände sig en aning obekväma med hela situationen, speciellt eftersom vi var inne i 
butiken. Efter drygt en vecka ringde jag runt till mina informanter och bestämde tid för intervju. 
Alla som hade blivit tillfrågade och varit positiva inne i butiken var lyckligtvis positivt inställda 
även till att vara med på intervjun.  

Det vanliga i just den orientaliska butik som jag har haft som fält är att den har kunder med 
många olika bakgrunder, majoriteten är människor med invandrarbakgrund men här finns även 
människor med svensk bakgrund. De som äger butiken har också invandrarbakgrund. Orsaken 
till att kunder med invandrarbakgrund handlar här är enligt mina informanter att de ofta känner 
igen varorna från det land de utvandrat från. De informanter med svensk bakgrund som jag har 
intervjuat handlar oftast här av andra orsaker. De handlar här för att de söker efter varor som de 
själva anser vara ”lite udda”. För att kunna analysera människors konsumtion av det de själva 
anser vara ”lite udda” eller sådant som de inte hittar i vanliga ICA-butiker och varför de handlar 
just här, har jag valt att, i enlighet med mitt syfte, framför allt intervjua kunder med svensk 

                                                 
124 Se antologins gemensamma inledning, s. 3 
125 Billy Ehn och Orvar Löfgren, Vardagslivets etnologi, (Falun 1996), s. 126 
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bakgrund. Trots det har jag också velat få en klarare bild över varför människor med 
invandrarbakgrund handlar här. Därför har jag även gjort en intervju med en kvinna som har 
invandrarbakgrund. Det finns dock en svår problematik i och med detta och det är att jag som 
forskare hela tiden har blivit tvungen att avgöra vem som har svensk bakgrund och vem som har 
invandrarbakgrund, detta har många gånger satt mig i en etisk svår sits, mer om detta under Etik. 

Intervjuerna blev ungefär 25 till 40 minuter långa och näst intill alla intervjuer gjordes under 
mycket avslappnade omständigheter. Att göra djupintervjuer innebär att forskaren ganska snabbt 
tar sig in på informanternas privata fält, jag fick till och med komma hem till en av de jag hade 
frågat, vilket för mig kändes som ett stort privilegium. Som forskare måste jag under intervjuerna 
hela tiden reflektera över och vara medveten om min roll som intervjuare. Att platsen vi befinner 
oss på och informantens förutsättningar, tillsammans skapar intervjusituationen och svaren, och 
därmed också har inflytande på det som sägs i intervjun.  

Jag kände också att min roll som intervjuare förbättrades ju fler intervjuer jag gjorde, jag 
blev till exempel mer avslappnad och kunde ställa bättre följdfrågor. Trots det kände jag att det 
kan vara farligt att göra för många intervjuer med samma frågor. Risken fanns hela tiden att jag 
lyssnade in svaren innan de kom, förväntade mig vissa svar och körde in på vissa spår varifrån det 
var svårt att ta sig. Risken fanns också att jag ställde ledande följdfrågor som exempelvis: "Men är 
det inte såhär du menar…?"  

Gunilla Guvå och Ingrid Hylander som skrivit om boken Grundad teori: ett teorigenerarande 
forskningsperspektiv, menar att även transkriberingen av intervjuerna ska analyseras.126 Det innebär 
att jag som forskare hela tiden söker finna information i det informanterna sagt, samtidigt som 
jag måste problematisera och reflektera över varför och hur de berättar det de berättar. Vad 
lägger informanterna för betydelse i det de säger, och samtidigt, vilken betydelse har det jag säger 
för informanternas svar. 

 

Etik 
Vad jag som forskar får göra och inte göra i min studie av andra människor är alltid viktigt att 
fundera över. Jag har under min studie förhållit mig till de fyra forskningsetiska principerna127, 
men dessa täcker bara en del av alla de etiska problem som kan uppstå under en etnologisk 
studie. Jag kommer i det här avsnittet ta upp några av de största etiska problem som jag stött på 
under min studie. 

Jag gick delvis runt i butiken och skrev. Delvis gick jag in i lagret där jag kände mig tryggare 
och friare i mitt skrivande. Min roll på fältet var därför till viss del öppen, då jag informerat 
butiksägarna om mitt projekt och till viss del dold, då jag inte informerat någon av kunderna om 

                                                 
126 Gunilla Guvå och Ingrid Hylander, Grundad teori, (Stockholm 2003), s. 56 
127 www.vetenskapsradet.se http://195.17.252.28/vrshop_pdf/etikreglerhs.pdf 2005-04-19. kl.11.29 
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varför jag var där. Trots detta var jag ändå beredd att berätta varför jag var där om det någon 
hade frågat.  

Under alla observationer antecknade jag med hjälp av papper och penna men även med 
hjälp av mobilen då detta inte lika uppenbart avslöjade min delvis dolda roll.128 En viktig fråga 
som dök upp hos mig under fältobservationerna var hur jag skulle göra med mina anteckningar, 
om jag skulle visa eller inte visa dem för mina informanter eller inte. Det hade varit etiskt 
problematiskt om jag inte hade visat dem. Delvis på grund av den skyldighet jag har att informera 
informanterna, delvis på grund av att de kanske hade avstått från att medverka om de sett att jag 
hålligt vissa saker hemliga. Samtidigt kunde informanterna blivit avskräckta från att delta om de 
fått läsa alla anteckningar eftersom jag där även hade skrivit ned mina tankar kring mina egna 
fördomar. Jag valde att trots detta visa mina anteckningar för butiksägaren, som var den ende 
som frågade vad jag skrev i min anteckningsbok. En lite dråplig situation uppstod då han läste en 
bit ur mina mer personliga reflektioner över min roll som forskare.     

Mitt syfte var som jag tidigare skrev att försöka förstå varför, och i så fall hur, vissa 
människor konsumerar det de ser som ”annorlunda”. För att ta reda på det blev jag tvungen att, 
inne i butiken, avgöra om kunder hade svensk bakgrund eller invandrarbakgrund. Detta har varit 
det största etiska dilemmat som jag stött på under min studie. Jag insåg att det fanns två sätt att ta 
reda på människors bakgrund på. Det ena sättet var att lyssna till hur informanterna pratade, 
alltså vilket språk de talade eller om hur de talade det svenska språket. Det andra var att se till 
deras yttre attribut så som kläder, hudfärg, vilka varor de handlade och hur de rörde sig inne i 
butiken. Avgörandet låg slutligen hos mig när jag gick fram till dem och frågade om de ville vara 
med i min studie, men även här var det problematiskt. Innan jag tog den första kontakten med 
mina informanter bestämde jag för mig själv att jag främst skulle intervjua personer som inte har 
någon direkt anknytning till andra länder än Sverige. Direkt anknytning betyder här, enligt mig, 
att en person är född och/eller har föräldrar som är födda i ett annat land än Sverige. De 
förstnämnda har jag kategoriserat som människor med svensk bakgrund och de sistnämnda har 
jag kategoriserat som människor med invandrarbakgrund. Jag är medveten om att mina 
kategoriseringar är grova och mycket enkla och jag har under min studie funderat över om det 
inte i själva verket är jag som forskare som genom mina kategoriseringar gör dessa människor till 
invandrare respektive svenskar.  
 

Förförståelse 
Det jag huvudsakligen insett under mina observationer är hur lätt det är att kategorisera in 
människor i olika fack. När jag väl gjorde intervjuer med mina informanter blev jag ofta positivt 
överraskad och fick snällt ta ut dem ur de fack jag stoppat in dem i. 

Som forskare bär man alltid på förförståelser och föreställningar när man tar sig in på ett 
nytt fält. Forskaren måste alltid reflektera över om det hon/han hörde var något som egentligen 
                                                 
128 Se antologins gemensamma inledning, s. 3 
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sades eller om det var något som hon/han tolkade som ett svar. Forskaren måste också reflektera 
över hur hon/han tänker när hon/han väljer, kategoriserar, kodar och analyserar det som 
uppfattas. Samtidigt måste forskaren vara medveten om att hon/han är selektiv och därför inte 
kan se allt. På detta sätt får forskaren stor makt över det som skrivs men även hur texten skrivs, 
det blir forskaren som bestämmer vad som ska tas med och vad som ska lämnas därhän. De 
människor som forskaren möter ute på fältet har också förförståelser och föreställningar och 
tolkar hela tiden situationen på sitt sätt, allt beroende på sin bakgrund. 

 

Teoretiska perspektiv 
Eftersom jag i min analys använder mig av grundad teori129 utgår jag från min studie, mitt 
empiriska material, för att därefter se hur de teman och ämnen jag funnit i materialet har 
analyserats, problematiserats och förklarats av andra forskare. Detta är problematiskt då jag som 
forskare alltid bär med mig tidigare förförståelser och kunskap som påverkar min analys. (Se 
tidigare avsnitt om förförståelse.) 

De flesta teorier som jag har använt mig av behandlas i antologins gemensamma inledning. 
Där behandlas bland annat människans konsumtion i det postmoderna samhället och hur den 
kan vara med och forma människors identitet. Där behandlas även teorier kring de symboler som 
en människas konsumtion förmedlar.130 Här nedan tar jag upp en av de teorier som jag reflekterat 
mycket kring under projektets gång. 

 

Orientalism 
Som jag skrivit tidigare är syftet med min del i den här antologin att genom mitt empiriska 
material belysa olika skäl till varför mina informanter handlar i orientaliska butiker, varför de 
handlar sådant de tycker är ”nytt”, ”annorlunda” eller ”spännande”. Det finns många teorier 
kring hur och varför människor fascineras över det som är annorlunda. Självklart har jag fått 
mycket inspiration och idéer från dessa, bland annat Edward Saids bok Orientalism131 och 
etnologen Magnus Berg som bland annat har skrivit Hudud - ett resonemang om populärorientalismens 
bruksvärde och världsbild och myntat begreppet populärorientalism.132 Said och Berg skriver om vad 
människor i väst tänker om och vilka föreställningar som finns om "österlandet", det som enklare 
utryckt kallas för orienten. 

Said och Berg menar båda två att det finns två dominerande sätt att se på orienten med 
västerländska ögon. Båda dessa synsätt har under många år förmedlats via media på olika sätt. 
Det ena synsättet är att österlandet är familjärt, exotiskt, spännande och hemlighetsfullt. Det 

                                                 
129 Gunilla Guvå och Ingrid Hylander, Grundad teori, (Stockholm 2003) 
130 Se antologins gemensamma inledning, s. 3-6 
131 Edvard W. Said, Orientalism, (Stockholm 1995) 
132 Magnus Berg, Hudud - ett resonemang om populärorientalismens bruksvärde och världsbild, (Stockholm 1998) 
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andra är att österlandet är farligt, att de människor som bor där är våldsamma, fruktansvärda 
varelser och att de på något sätt bör kontrolleras. Båda dessa synsätt gör att västerlandet står för 
det rationella, moderna, normala och överlägsna. Samtidigt står österlandet för det 
ostrukturerade, traditionella, annorlunda och underlägsna. Båda dessa synsätt är förenklade, 
fördomsfulla mycket generaliserande bilder som människor i väst matas med dagligen och gör att 
vi tror att det är dessa bilder av österlandet som är verkligheten.133 Magnus Berg menar att 
västerlandet måste ha en motsatsbild för att definiera sig självt. Han menar att det är just orienten 
som genom medias förenklade blid blivit denna motsats. Begreppet populärorientalism grundar 
sig i att det är genom populära medier, exempelvis tv, radio, tidningar, böcker och filmer som 
dessa synsätt förmedlas till människor i väst. Media blir på detta sätt de som formar vår syn på 
”orienten” och ger oss en verklighet som är skapad - inte av människor som bor i det område 
som kallas orienten, utan av människor som bor i väst.134   
 

Tidigare forskning 
Vad har då tidigare skrivits om just konsumtion av det ”annorlunda”? Det finns många forskare 
som har studerat olika typer av konsumtion, det är hela den här antologin ett bevis på, men jag 
har inte lyckats hitta någon litteratur som behandlar liknande studier som jag gjort. Jag har läst 
något av det etnologen Oscar Pripp skrivit om invandrare som företagare. Han har gjort liknande 
studier men dessa behandlar framför allt butiksägarna. Hur de ser på sig själva, hur de uppfattar 
att andra ser dem och hur de blir tillskrivna roller av framför allt media. 135  

Trots det har Pripps studier inspirerat mig och givit mig många intressanta funderingar 
kring framför allt etik, metod och tillvägagångssätt men även kring analysen. Pripp skriver till 
exempel om samma etiska problem som jag stött på, då han skulle försöka dra en gräns mellan 
svenska respektive invandrarkunder.136 Hans övriga beskrivningar av fältet; butikerna, de som 
arbetar där och de som handlar där, liknar också mina studier på många sätt.  
 

Presentation av informanterna 
Människorna som jag har intervjuat har bott i, eller i närheten av den stad som den orientaliska 
butiken ligger i, under ett antal år. De handlar här olika mycket och olika ofta, allt ifrån varannan 
månad till näst intill varje dag. Alla mina informanter är kvinnor. Det var inte min intention från 
början, men då jag märkte att kunderna med svensk bakgrund överrepresenterades av kvinnor 
blev det lättast och mest representativt att intervjua endast kvinnor. Det faktum att jag bara 
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intervjuat kvinnor skulle ha kunnat ge ett mer tydligt genusperspektiv på hela studien, men jag har 
medvetet valt att inte enbart ha ett genusperspektiv. Jag tar dock upp möjliga orsaker till varför 
majoriteten av kunderna med svensk bakgrund som jag har sett och träffat är kvinnor.  

En av kvinnorna har invandrarbakgrund och de andra fyra har svensk bakgrund. 
Informanternas ålder varierar fån 27 till 56 år. 

För att behålla anonymiteten hos mina informanter men ändå göra deras berättelser mer 
levande har jag givit dem andra namn, Berit, Karin, Eva, Maria och Camilla. Jag har valt att inte 
heller nämna stadens namn då det skulle kunna röja butikens namn och därmed mina 
informanter. För att texten ska bli enklare att läsa så har jag, när jag skrivit ut intervjucitat, 
redigerat och skrivit om citaten från talspråk till skriftspråk. 
 

Analys 
Jag kommer i följande avsnitt ge mig in på vad mina informanter tänker om butiken, varorna de 
handlar här, människorna de möter här och hur de ser på sin egen konsumtion. Men för att 
läsaren ska få en lite tydligare bild av hur fältet jag studerat ser ut, vill jag först ge en lite 
utförligare beskrivning av den orientaliska butik jag gjort mina fältobservationer i.  
  

Butiken 
Butiken ligger mitt i centrum av staden och många av mina informanter pratade om att den låg 
bra och nära till. Jag går runt och kollar en stund och det är som att komma till ett annat land. Jag 
känner igen mig från mina tidigare vistelser i Sydamerika. Butiken är ganska liten men har ändå 
relativt stort utbud och säljer många varor som man skulle kunna hitta i en matvarubutik som 
ICA. Men det utbud som man framför allt hittar här är ett varierat utbud av utländska 
delikatesser. Bland annat oliver, fårost, olika sorters korvar, gryner, baljväxter, bakelser, 
konserver, färska kryddor, och färskt bröd. Men här hittar man även standardvaror så som mjölk, 
frukt och grönsaker. Förutom det, finns exempelvis olika hygienprodukter, tobaksvaror och 
mobiltelefonkort. De finns olika avdelningar i butiken, bland annat en färskvarudisk där 
personalen säljer oliver, ost, korvar och en typ av små bakelser på lösvikt. Här får kunden ringa i 
en liten klocka för att få personlig service med det kunden vill köpa. Det finns även en frukt- och 
grönsaksavdelning, en frys- och kylvaruavdelning och en gryn- och baljväxthörna där kunderna 
själva får plocka ihop det de vill ha i påsar.  

Butiken är trång på grund av alla varor och på grund av alla människor som kommer in här, 
men det gör den också mysigare. Det sitter stora runda ”spegelbollar” i taket för att den som 
sitter i kassan ska kunna ha översikt över kunderna. Det finns en liten kassa med ett kort rullband 
och en våg där personalen väger lösviktsvaror. Dofter av olika kryddor, säckar med ris och gryner 
blandas med doften av nybakat bröd och sötsaker. Mannen i kassan, som jag senare får reda på är 
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delägare, pratar med en kund på ett språk jag inte förstår men hinner med att hälsa på mig när jag 
kommer in.  

Som jag skrivit tidigare besöks butiken mest av kunder med invandrarbakgrund, här finns 
en mängd olika nationaliteter representerade. Några kunder har kundkorgarna fulla av varor som 
jag bara delvis känner igen, en kund kommer ut från lagret med händerna fulla av pitabröd och 
några står och diskuterar med personalen. Det är aldrig tyst i butiken, människor pratar och hälsar 
på varandra och om ingen pratar så hör man ändå radions svaga brus. Det finns uppenbarligen 
ett stort intresse hos människor för den här butiken, men vilka anledningar finns till att de 
kommer hit? De anledningar som jag har fokuserat mest på presenteras här nedan. 
 

Nytta och nöje 
Vad tänker då de människor som jag har intervjuat om den här butiken som jag just försökt ge en 
kort beskrivning av? Några av mina informanter kallar butiken för den orientaliska butiken eller 
den utländska butiken, någon kallar den för invandrarbutiken och någon kallar den för - 
skämtsamt och med glimten i ögat - turkbutiken. När jag frågade hur det känns att komma in i 
butiken så svarade Karin, Eva, respektive Maria som ursprungligen kommer från Chile såhär: 

K: Ja, jag tycker det är kul. Ja, det är trevligt. P: Är det, tänker du på något speciellt? K: Nej, 
men alltså mera att det är många invandrare som går här, alltså det är, det är ju så. Man är ju 
minoritet, det är det ända stället, ända affären i stan´ där man tillhör en minoritet. P: Ja, 
eftersom vi annars är majoritet… K: Ja, men det tycker jag är härligt, jag tycker det är trevligt. 
B: 184-202 

E: Ja att man, det var som att komma ut i utlandet nästan. C: 123 

M: Å va kul! Va, är jag hemma? P: (Skratt) M: Det kändes som att vara i, ja i utlandet. De här 
dofterna när man kommer in, spartanskt, det är enkelt och ja, jag tänkte på mat. D: 56-60 

När informanterna kommer in i butiken relaterar de till olika känslor. Trygghet och samtidigt 
spänning, förnyelse och samtidigt tradition. Det finns en längtan hos mina informanter efter att få 
uppleva något annorlunda, samtidigt som de längtar tillbaka till ett mer personligt bemötande av 
personalen. Många tycker det är roligt och intressant. Det finns alltså stort nöje i att handla i den 
här butiken. 

Informanterna framhäver också de praktiska fördelarna med att handla i butiken. De menar 
att butiken ligger bra och nära till och att det är billigare att handla här än i andra matbutiker. 
Några är till och med förvånade över att inte fler handlar här just på grund av de låga priserna. 
De menar också att kvalitén är bättre och att vissa varor är färskare och fräschare än i andra 
större matbutiker. Karin menar dock att det finns en anledning till varför vissa varor är billigare: 

K: Kryddor är billigare. (Paus) Men å andra sidan vet man inte vilket sista förbrukningsdatum 
(skratt) det är, det står inte på dom där förpackningarna (skratt), så att det är väl det man får ta 
va. B: 670-681 
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Några informanter menar att varorna som de köper i butiken är ”godare” och att de smakar mer 
än liknande varor de köper på ICA. De flesta menade också att de handlar i butiken då de 
behöver de speciella varor som inte finns på ICA. I samband med detta nämnde även de flesta av 
informanterna andra orientaliska butiker som de besökt, mindre specialaffärer som fisk-, kött- 
och ostaffärer och andra "närbutiker" där de köper varor som de menar är av bättre kvalitet. 
 

Längtan till och tillbaka  
Informanterna reflekterade över att de inte längre finns lika många närbutiker att handla i som 
förr i tiden. Någon av dem tänkte tillbaka på och pratade nostalgiskt om de stora saluhallarna 
som fanns förr, som var fulla av småbutiker. Dessa närbutiker och saluhallar är något som idag 
inte längre finns och som, med tanke på informanternas ålder, inte var vanligt under deras 
uppväxt heller. Saknaden är alltså en längtan efter något som det hört talas om, en berättelse som 
någon har berättat för dem om eller en föreställning om hur det var ”förr”. Kanske är drömmen 
om ”förr” endast en önskan om hur det borde vara nu. 

Informanterna saknade även att de förr kände igen de som de handlade av. Samtidigt 
reflekterade de över att de inte längre har tid för inköp i mindre butiker och att det är mycket 
smidigare med stora butiker som har allt. När jag bad Karin jämföra butiken med en ICA-butik 
svarade hon: 

K: Ja, så är det roligare att gå in där (i butiken). P: På vilket sätt? K: Därför att, ja men det är 
personligare på något vis va, fast jag, alltså nu går jag på SPAR som också är, jag är en sådan 
där som gillar och vara på samma ställe, även om det är dyrare, det skiter jag i (skratt), för att 
jag tycker inte det där och hålla på och fara ut till stormarknaden och gå runt i jättestora så där 
varuhus. Det händer någon enstaka gång att jag gör men jag gillar, hitta mera grejer och jag 
gillar också mer att kunna prata med dom som är i affären, och fråga va. B: 210-220  

Informanterna menar att det är stor skillnad mellan denna butik och en ICA-butik. Det är också 
stor skillnad i hur och vad de handlar här och i ICA-butikerna. Den här butiken, menar de, är 
specificerad och liten, här storhandlar de aldrig och de ser butiken mer som ett komplement till 
de större butikerna.  

När informanterna går in i butiken får många av dem samma ”känsla” som de får när de 
befinner sig utomlands. Detta uttrycks framför allt av Maria: 

M: Jag är bara nöjd om det finns någonting från Chile eller Sydamerika, som jag känner igen 
sen jag var liten. För det är så skönt att man känner igen någonting från där man upplevde som 
liten i sitt hemland och så när man kommer dit så har man ett minne. D: 71-79 

Strax efter jämför hon den här butiken och en ”vanlig” butik. 

M: Ja, skillnaden, ja man är ju ganska bortskämd med servicen i vanliga affärer, att det är märkt 
och det ska vara uppstaplat och se städat och vårdat ut sådär då och att det alltid är någon som 
plockar. Medan man kommer dit (butiken) så ja, jag vet inte, jag känner att jag går hellre till 
(namnet på butiken) för och känna det här stöket eller oredan, för då känner man att jag är 
hemma. Förstår du? P: Ja jag förstår (fniss) M: Att det kan vara lite störning i det här att det ska 
se så perfekt ut och stelt! D: 93-103 
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Många informanter nämner detta stökiga som något positivt. Det får gärna vara lite rörigt i den 
här butiken, det är som om de har lägre krav på att det ska vara städat. De nämner också att den 
här butiken inte är så noga med bäst-före-datum som ICA-butiker men menar att det är sådant 
man får ta. Jag tolkar det som att informanterna menar att det stökiga på något sätt hänger ihop 
med kulturen och att det passar in i den bild de har av hur orientaliska butiker ska se ut.   

Maria pratar om lukter, smaker, om speciella märken som hon känner igen från Chile, det är 
dessa varor hon handlar i butiken. Hon säger sig ha en längtan tillbaka till sitt hemland och till 
sina barndomsminnen, det är också därför hon handlar i butiken. Hon köper på det viset inte 
bara varorna, hon köper även minnena från barndomen och en stund då hon får känna sig som i 
sitt hemland:  

M: Jag köper inte bara varan utan jag köper minnena, och samtidigt så kopplar jag det till 
drömmen som att åka dit. Det köper jag i det här paketet, det gör jag inte om jag åker till 
IKEA eller till ICA menar jag. D: 316-318 

Även de andra informanterna handlar i den här butiken delvis på grund av tidigare erfarenheter 
som de längtar tillbaka till eller på grund av att de längtar bort till något annat än det som de 
uppfattar som vardagligt. Här finns tankar om att ”utforska andra kulturer”, ”testa på något nytt”, 
längtan och viljan efter att lära sig nya saker. När jag frågar Karin om hon tror att hon handlar där 
på grund av tidigare erfarenhet berättar hon: 

K: Ja, för mig är det så i alla fall. Jag har bott tre år i Bangladesh och där, och det är det som, 
tror jag gör, att jag är intresserad. B: 562-568 

Det finns alltså en längtan tillbaka till det informanterna varit med om tidigare, en längtan tillbaka 
till det traditionella, det personliga och det originella. Både Camilla och Maria menar att de får en 
känsla av att vara hemma när de befinner sig i butiken. 
 

Nyfikenhet och förnyelse  
Samtidigt som informanterna längtar tillbaka till traditionella värden, finns det en längtan hos 
dem efter förnyelse och förändring, man är less på det man känner igen. Många av informanterna 
menar till exempel att det finns fler liknande butiker idag än för några år sedan. Orsaken tror de 
bland annat är att det har blivit mer trendigt att laga annorlunda, exotisk eller mer avancerad mat. 
Detta tror de i sin tur beror på alla matlagningsprogram och på att människor reser mer än 
någonsin. De tror också att det beror på att de och andra människor söker förnyelse, mer 
spänning och variation i sin matlagning. Jag tolkar det som att dessa människor även söker detta i 
sina liv och i sin vardag och att det är en av anledningarna till att de handlar här. När jag till 
exempel frågar Eva om hon tror att människor som handlar i den här butiken och liknande 
butiker söker efter något speciellt säger hon: 

E: Så tycker jag. Jag vill han något lite speciellt, lite extra. Det är jättebra om man får in jättebra 
produkter i sin egen matlagning som man verkligen trivs med, som är lite extra. 
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Nyfikenheten är stor bland mina informanter. Under intervjuerna funderar de över varornas 
ursprung, hur varorna kommer till Sverige och om det finns fler liknande butiker i samma stad. 
Det är sådant de funderar på även inne i butiken och det är ibland också orsaken till att de går hit. 
Då finns ingen tanke eller mål om att köpa något speciellt.  

K: Ibland går jag mest och tittar på vad liksom, hur stora förpackningar, och vad det är dom 
har. B: 302 

Informanterna konsumerar alltså också genom att bara observera och lukta. Informanterna ägnar 
i den här butiken tid åt att bara strosa omkring, de kollar, luktar, kikar och smakar. Både Maria 
och Camilla berättar att de oftast bara går in och kollar och att de alltid kommer ut med något, 
även om det är väldigt litet. Många menar att varorna liksom "halkar med". På det här viset får 
varorna makt över konsumenten och det är inte längre konsumenten som styr över sin 
konsumtion utan det är andra krafter som får oss att konsumera. Om detta skriver sociologen 
Zygmunt Bauman, i boken Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen. Han menar att människan idag 
måste konsumera för att tillfredställa sina behov. Konsumtionen tillfredställer dock bara våra 
behov för en kort stund, det vi konsumerar är ju något vi förbrukar. När vi konsumerat en vara 
måste vi snart konsumera igen. Att människan idag måste konsumera för att tillfredställa sina 
behov förklarar han med att den postmoderna människan har en flyktig identitet. Hon har inte 
längre möjlighet till en trygg arbetsidentitet då arbetstillfällena blir allt mer rörliga och beroende 
av en allt osäkrare ekonomi. 137 Då, menar Bauman, passar identiteten bättre in på 
konsumtionsmarknaden, som ju inte har för intention att se likadan ut för evigt: 

”Sammanlagda identiteter”, löst hopfogade av de inte alltför varaktiga, lätt avtagbara och 
ytterst utbytbara artiklar som för närvarande bjuds ut i butikerna, tycks vara exakt vad man 
behöver för att möta dagens livsutmaningar.138  

 

Vilja och våga vara speciell 
När jag frågade vad informanterna tänker på när de talar om butiken pratade många om att den 
står för något annorlunda, orientaliskt och utländskt. Informanterna berättar i samband med detta 
om varorna de handlar i butiken och menar att det är varor som de inte hittar i ”vanliga ICA-
butiker”. De menar att varorna är udda och ovanliga och sådant som människor inte äter mycket 
av här i Sverige, de menar dock att just detta är en av orsakerna till varför de handlar i den här 
butiken. Det finns alltså en önskan hos många av mina informanter om att vara speciella och 
köpa varor som inte alla andra köper. De pratar också om att de skulle vilja våga köpa fler varor 
som de inte har provat på ännu. Eva berättar till exempel: 

E: Men sen med tiden, man har lärt sig lite då, ja vad det är för produkter som passar mig i den 
butiken och skulle jag fortsätta, och skulle jag gå dit oftare så skulle det säkert ramla in fler 
produkter. Man lär sig mer och mer om olika saker. C: 531-537 

                                                 
137 Zygmunt Bauman, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen, (Uddevalla 1999), s. 42ff 
138 Ibid, s. 47 
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Butiken gör ingen reklam och ändå lockar den till sig mycket folk. Dessa människor kommer hit 
av andra anledningar och en av dessa anledningar kan vara att dessa människor vill avstå från 
reklam. På detta sätt visar de att de vill vara speciella, de avstår en stund från mainstream 
konsumtionen och går in i vad vi i denna antologi kallar för den alternativa konsumtionen.139 
Detta kan jämföras med Karin Karlssons bidrag Second-hand och identitet, där hon skriver om 
liknande tankar som finns hos hennes informanter.140

Många informanter nämner att de inte har en aning om vad vissa varor är för något. De 
tror att varorna kommer från exempelvis Sydamerika, Arabvärlden, Asien och Tyskland men 
ingen vet säkert. Att inte veta vad varorna är för något eller varornas ursprung är i den här 
butiken något som lockar och fascinerar. Detta kan jämföras med människor som exempelvis 
inte vill handla kött som de inte säkert vet kommer från Sverige. I den här butiken utnyttjar 
människor ”det annorlunda” och gör det till något positivt. Om detta skriver bland annat 
forskaren Lynn Åkesson i avhandlingen De ovanligas betydelse. Åkesson menar att de och det som 
avviker i samhälle inte bara behöver vara något problematiskt utan kan vara något är bra. Det 
ovanliga kan till och med användas på olika sätt.141 Åsa Andersson som tillsammans med Magnus 
Berg och Sidsel Natland har skrivit Där hemma, här borta: möten med Orienten i Sverige och Norge, 
menar att människor söker det ovanliga för att definiera sig själva som vanliga. 142 Detta skulle 
kunna vara en orsak till varför mina informanter handlar i den här butiken men enligt 
informanterna finns det som sagt snarare en längtan efter det annorlunda och ovanliga och en 
längtan bort från det som är vanligt. Detta hör ihop med den postmoderna tid vi lever i. Idag 
finns en större längtan än någonsin att få se och uppleva något annat än sin egen vardag. I och 
med globaliseringen har människor också möjlighet att ta del av kulturer som de tidigare inte 
visste fanns. Detta gör att gamla kulturer och traditioner får stå tillbaka för nya traditioner och 
kulturer.143 Anthony Giddens skriver i Modernitet och självidentitet att moderniteten delvis präglas av 
ett aktivt uppsökande av risker. 144 När informanterna köper en okänd vara finns alltid risken att 
varan inte smakar bra, men eftersom varan är något nytt och spännande köper kunderna den 
ändå. Detta skapar tillfredställelse och en kick som det invanda inte gör.145

Informanterna söker efter ”det annorlunda” och tycker om att ta del av andra kulturer. Det 
kan dock vara så att de genom att bara konsumera ”det annorlunda”, distanserar sig på lagom 
avstånd från det som de inte känner igen. ”Det annorlunda” kommer på det viset inte för nära 
inpå. Kanske ligger det en trygghet i att just kunna konsumera ”det annorlunda”, då väljer 
människor hur mycket de vill ta till sig av ”det annorlunda”. Camilla pendlar mellan fascination 
och reservation över sin konsumtion i den här butiken: 
                                                 
139 Se antologins gemensamma inledning, s. 4 
140 Se bidraget Second-hand & Identitet, s. 57-60 
141 Lynn Åkesson, De ovanligas betydelse, (Helsingborg 1991), s. 68 
142 Åsa Andersson, Magnus Berg och Sidsel Natland, Där hemma, här borta, (Stockholm 2001), s. 66 
143 Jonas Stier, Identitet: Människans gåtfulla porträtt, (Lund 2003), s. 36 
144 Anthony Giddens, Modernitet och självidentitet, (Uddevalla 1999), s. 151-152 
145 Ibid, s. 159 
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C: När jag fick veta att dom skulle bygga ut så vart man ju såhär: ”Men kom igen nu då, liksom 
så där!” (Skratt) De kan erbjuda mycket mer än vad dom har. (Paus) Sen vet man ju inte, man 
blir ju lite, när man ser, du vet dom här delikatesserna som dom har, man bara: ”Vad ÄR det 
där för något?” För det ser inte inbjudande ut! (Paus) Men när man ser att folk handlar stora 
kartonger då bara: ”Det måste vara gott det där!” (Skratt) Men man liksom bara: ”Nej!” Man är 
för feg! Man handlar inte. E: 703-717 

Oscar Pripp skriver om den positiva annorlundaheten som människor med svensk bakgrund 
uppskattade när de handlade i de butiker han studerade. Kunderna fick här uppleva de ”varma” 
och ”sociala” kontakter som uppstod mellan kunder och personal och kunder emellan.146 Mer om 
detta under Etnicitet. 
 

"En smältdeg av alla kulturer" 
Mina informanter pratar och reflekterar mycket över det utbud och kulturer som människor med 
utländsk bakgrund för med sig när de kommer till Sverige. Karin berättar om ett minne hon har 
från när hon åkte till London när hon var ung:  

K: Och det jag kommer ihåg, som jag minns som jag tyckte var så härligt med den där stan, det 
var ju liksom att, det var ju liksom en smältdeg av alla kulturer. Det var indier och dom var från 
Västindien och det var irländare och alla i en ända stor, och det var liksom mysigt och det 
utbudet som det bidrog till och allt. (Paus) Så det tycker jag är härligt och det tror jag det är 
många i Sverige som också tycker, att det är läckert liksom. B: 709-715 

Karin tror att det är många som uppskattar just det faktum att butiken rymmer människor med 
olika nationalitet. Att det finns människor med olika nationalitet i butiken gör att det också finns 
olika "kulturer" att ta del av. Hon tror att det kan vara en av orsakerna varför människor kommer 
hit. Camilla och Maria tror att människor har börjat handla här mer eftersom de börjar engagera 
sig mer och blivit mer intresserade av hur människor utanför Sveriges gränser har det. De tror 
också att det i samhället finns en ökad nyfikenhet hos människor för andra kulturer. Med kulturer 
syftar de här på matkulturer, men även på hur människor lever för övrigt.  

Det finns också föreställningar kring hur butiksägarna, påverkade av sin ”kulturella” 
bakgrund, tänker och ser på sin butik. Camilla till exempel skulle gärna lära sig mer om ”deras” 
kultur: 

C: Alltså deras sätt att leva och deras sätt att äta tycker jag är helt, alltså jag skulle jätte gärna 
kunna bara få bo en vecka (skratt) och sen få uppleva deras olika rätter. Jag menar, dom är ju 
säkert trötta på sitt (skratt). Och därför det här, och kunna dela med sig alltså. E: 609-615 

När jag frågar Eva hur hon uppfattar de som jobbar i butiken säger hon: 

E: Nej men jag uppfattar nog dom, det där är mer som ett liv för dom. Det är ofta så när det 
gäller utlänningar, dom är så involverade i sina, sitt, sina butiker, så att det är mer som ett, dom 
finns alltid där. På ICA-maxi handlar du, jobbar du kanske 8 timmar, sen går du därifrån och 
då kanske du har en fikarast eller lunchrast och du går därifrån. Dom här (ägarna till butiken), 
det här är väl antagligen, jag vet inte om det är, att just (butikens namn) är familjeägt och så 
men ja, dom är så intima med butiken (skratt). C: 252-260 

                                                 
146 Oscar Pripp, Företagande i minoritet, (Stockholm 2001), s. 89 
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Oscar Pripp skriver att många av de butiksägare som han intervjuat haft möjlighet att öppna en 
butik just på grund av att familjen varit med och stöttat på alla sätt, även ekonomiskt.147 Camilla 
tror också att utlänningar är mer stolta än svenskar över sin kultur och det de gör. På det här viset 
tillskriver informanterna personalen och kunder med invandrarbakgrund en viss typ av identitet 
beroende på deras ”kultur”. Man skulle kunna säga att det alltså finns en taktik som dessa 
butiksägare måste ta till för att hantera den diskriminering de utsätts för på arbetsmarknaden. 
Denna taktik kallar man för ”deras kultur”. Det märks framför allt hos Maria, som själv har 
invandrarbakgrund, och som är mer frispråkig än de övriga när hon berättar om kulturen hon 
tycker hänger ihop med butiken: 

M: Ja, det är ju mycket orientalisk mat, det är det ju, det genomsyrar ju så att, (paus). Det är väl 
den kulturen, den orientaliska kulturen. P: Vad tänker du då? M: Tusen och en natt! (Skratt) 
Faktiskt när jag går in där. Det fattas bara dom här, det är ju mest herrar som jobbar där, det är 
ju inga damer eller kvinnor, att dom går dit och sen så har dom då dom typiska orientaliska 
kläderna (skratt). Och det har dom inte heller på sig (skratt). (Paus) Men så känns det faktiskt, 
lite orientaliskt. D: 473-493 

Här kan Maria, som själv är invandrare uttala sig annorlunda är de andra om politiskt korrekta 
heta frågor. Just på grund av att Maria själv är invandrare kan hon uttala sig på ett sätt som, om 
det vore en person med svensk bakgrund, skulle uppfattas diskriminerande och kanske till och 
med rasistiskt. Maria lyfter också här fram en mycket stereotyp bild av Orienten som inpräntats 
av framför allt olika populärkulturella filmer och böcker, men som egentligen stämmer väldigt 
dåligt med verkligheten.148   
 

Ekonomisk bakgrund 
Något som också hör ihop med "kulturen" är vilken ekonomisk bakgrund de människor som 
handlar i den här butiken har. Som forskare måste jag vara medveten att det är mycket 
problematiskt att veta vilken ekonomisk bakgrund en människa har. Det är ju inte det vi har 
pratat om under intervjuerna. Som forskare kan jag bara anta vilken ekonomisk bakgrund en 
människa har beroende på yrke. Informanterna är i alla fall inte överens. Några menar att det är 
en aning dyrare i den här butiken men menar att det inte hindrar dem från att handla här då de 
oftast är ute efter speciella varor. Andra menar att de handlar här just på grund av att det är 
billigare här än i andra matvarubutiker. Butiken rymmer med andra ord människor med olika 
ekonomisk bakgrund och de handlar här av olika orsaker och på olika sätt. Camilla som för 
tillfället är arbetslös skulle jag vilja ta som exempel. Hon är här nästan varje dag och det kan bero 
på att hon inte har något annat att göra än att gå omkring på stan. Hon anger oftast ingen speciell 
anledning till varför hon brukar går hit men hon är den som verkar vara mest intresserad av 
butiken och den kultur hon förknippar med varorna hon hittar där. De kvinnor som har jobb och 
som man kan placera in i medelklassen är här mer sällan och vet oftast vad de söker när de 

                                                 
147 Oscar Pripp, Företagande i minoritet, (Stockholm 2001), s. 59-60 
148 Magnus Berg, Hudud - ett resonemang om populärorientalismens bruksvärde och världsbild, (Stockholm 1998) 
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kommer hit. Jag medveten om att jag gör grova kategoriseringar här men vill ändå visa på att det 
finns olika faktorer som påverkar en individs köpbeteende.  

Oscar Pripp skriver om att de människor som befinner sig långt nere på den så kallade 
”hierarkiska skalan” i samhället är mer traditions- och kulturbundna.149 Då många invandrare, på 
grund av sociala och ekonomiska svårigheter som det svenska samhället orsakar dem, befinner sig 
längre ner på den ”hierarkiska skalan”, skulle det kunna förklara varför många av kunderna är 
människor med invandrarbakgrund. Det skulle kunna ligga något i detta, men om vi tar exemplet 
med de svenskar som flyttar till Spanien och som faktiskt - och inte alls befinner sig långt nere på 
den ”hierarkiska skalan” - handlar lika mycket i de butiker som säljer traditionell svensk mat i 
Spanien. 

Med detta resonemang vill jag visa att det hos olika kunder finns allt ifrån sociala och 
ekonomiska, till kulturella och personliga orsaker till varför en människa handlar i sådana här 
butiker.  
 

Kön 
När jag ställer frågan till mina informanter om de har tänkt på ifall majoriteten av kunderna är 
kvinnor eller män, är de också oense. Camilla tror att det är fler kvinnor som handlar här och att 
det beror på att det är kvinnorna i hemmen som handlar hem matvarorna. Hon menar också att 
män inte är lika intresserade. Här är det svårt att definiera om hon syftar på bara kvinnor och 
män med invandrarbakgrund eller om hon pratar om alla kvinnor och män i samhället.  

Oscar Pripp skriver i sin avhandling att de företagare han har pratat med ofta nämner att 
majoriteten av deras kunder med svensk bakgrund var medelklasskvinnor i medelåldern. Detta 
stämmer väl in på mina informanter som alla är kvinnor mellan tjugofem och femtio år. På grund 
av de yrke mina informanter presenterade sig med under intervjuerna har jag antagit att fyra av 
mina fem informanter tillhör medelklassen. Pripp skriver att företagarna uppfattade kvinnor från 
medelklassen som extra nyfikna och öppna. 150 Under mina observationer uppfattade jag ungefär 
samma mönster. Orsaken till detta mönster skriver Pripp inget om. Jag menar att det skulle 
kunna bero på en tristess för det vardagliga och därmed också en större fascination för det 
annorlunda hos kvinnor med svensk bakgrund. Jag skulle kunna dra det så långt att västerländska 
kvinnors konsumtion i den här butiken skulle vara ett svar på den kyla och opersonlighet som 
sen-/postmoderniteten står för. Att de i butiken finner den intimitet, värme och närhet som de 
annars saknar. Magnus Berg skriver om en liknande situation i sin bok Hudud - ett resonemang om 
populärorientalismens bruksvärde och världsbild. Som exempel tar han här upp kvinnan i boken och 
filmen Inte utan min dotter: Kvinnan är en postmodern amerikanska som lever ett sönderstressat liv 
utan tid för känslor. När hon en dag möter Moody, en man som ursprungligen kommer från Iran, 

                                                 
149 Oscar Pripp, Företagande i minoritet, (Stockholm 2001), s. 97 
150 Ibid, s. 118 



 80

finner hon den värme och trygghet hon under många år har saknat. Jag menar att dessa orsaker 
skulle kunna ligga till grund till varför mina informanter handlar här, det måste inte vara så.  

När Mahmoody, kvinnan i berättelsen och Moody och deras dotter senare beslutar sig för 
att flytta till Iran vänds snart allt upp och ner för Mahmoody. Hon upptäcker hur fruktansvärda, 
äckliga och onda Iranierna egentligen är och längtar nu tillbaka till det liv hon levde i USA. På det 
här sättet blir Amerika och västvärlden det normala och goda, och ”österlandet” blir till något ont 
och avskyvärt, det som tidigare hade varit exotiskt, varmt och tryggt.151 Detta sätt att se på det 
”annorlunda” finns inte hos någon av mina informanter. Däremot talar många om ICA-butikerna 
som det vanliga och normala och på så sätt upprätthålls normaliteten, men här syftar de 
emellertid oftast på det vanliga som tråkigt och att de är ”less på sitt eget”.  

Karin reflekterar också över om det är fler kvinnor eller män som handlar i butiken: 

K: Nae, jag har inte tänkt på det så. Kan vara fler män än i vanliga affärer, för i vanliga affärer 
är det jävligt mycket kvinnor oftast. Men det kan nog vara kanske något mer män skulle jag 
kunna tänka mig. P: Vad tror du det beror på? K: Att det kanske är så att män handlar mer i 
dom kulturerna. Att dom skickar, alltså dom blir ivägskickade, kvinnorna skickar dom vad dom 
ska ha. (Paus) Eller ja kvinnor, männen kanske också bestämmer vad dom ska ha. (Paus) Inte 
vet jag. B: 326-340 

Karin blir osäker på vad hon tycker mot slutet men anser ändå att handlandet på något vis har 
med kulturen att göra och att människor som kommer från olika kulturer handlar på olika sätt. 
Här finns en föreställning om att det å ena sidan är kvinnorna som bestämmer vad som ska 
köpas, men att det är männen som handlar, å andra sidan att det är männen som bestämmer och 
som också handlar. 

 

Etnicitet  
Alla de människor som jag har intervjuat är överens om att majoriteten som handlar här är 
människor med invandrarbakgrund. De har olika teorier om varför det är så: 

E: Dom känner väl igen sig mer på något sätt, kanske mer hemtamt för dom. C: 280 

K: Jag antar att dom känner också att dom kanske kan få tag i saker som inte är så lätta att få 
tag på i vanliga affärer. B: 366 

Maria är som jag skrivit tidigare inne på att man som invandrare handlar i den här butiken för att 
man påminns om sitt hemland. Hon menar också att invandrare går hit för att hälsa på varandra 
och prata en stund med dem som jobbar här. Under mina egna observationer märkte jag att det 
var många som stod och pratade både länge och väl med personalen. Då pratade båda parter ett 
språk som inte jag förstod. Många gånger var dessa människor där för att handla men ibland 
verkade det som om det viktiga med besöket var att de fick sig en pratstund. Oscar Pripp skriver 
om att många som kommer in i de butiker som ägs av de företagare han intervjuat består av släkt, 
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vänner och stamkunder. 152 Dessa kommer till butikerna för minnena och för gemenskapen och 
inte så mycket för varornas skull.153 Jag anser att det finns liknande tendenser i den butik som jag 
har studerat. Det gör att människor med invandrarbakgrund, genom att komma till butiken, 
känner tillhörighet och ett erkännande som de saknar på andra håll där de ofta känner sig som 
avvikare.154 Jag menar att denna känsla av tillhörighet ”smittar av sig” på kunder med svensk 
bakgrund. Och även om de inte direkt pratar med någon när de väl är här, kommer de hit för 
gemenskapens skull och inte bara för varornas skull. Informanterna tror dock framför allt att 
kunderna med svensk bakgrund handlar här för att de är less på sin mat och att de vill ha 
förnyelse. 

 

Möten i butiken 

Möten med personalen 
Informanterna talar mycket gott om personalen som de möter i butiken. De tycker oftast att 
killarna som jobbar här är jättetrevliga, schyssta och roliga. De håller upp dörren, hjälper till och 
man hälsar alltid på varandra när man kommer in i butiken. Informanterna pratar ofta med 
personalen på grund av de udda varorna, de frågar ofta om varornas användning, varornas 
ursprung och om personalen har några tips hur informanterna kan tillaga olika varor. Camilla 
berättar att hon pratar mer med personalen i den här butiken än i andra butiker. Detta kan bero 
på att det faktiskt finns fler varor och annat hon undrar över. Det kan också, som jag skrev 
tidigare, bero på den ”pratvänliga atmosfären” inne i butiken som skapas av att många andra 
kunder pratar med varandra respektive med personalen. Maria berättar hur hon ibland blir 
bemött av personalen när hon handlar varor från färskvarudisken:   

M: Ja mest dom som står vid olivdisken och keso. Dom vill gärna flörta lite så där, bara så att 
man köper och provar deras oliver då. Och sen så börjar dom med då: ”Ja du är chilenare”, 
säger dom och sen så pratar dom och så har man påbörjat den här kommunikationen. D: 147-
153 

När jag frågar Camilla hur hon uppfattar de som jobbar i butiken berättar hon om hur hon 
brukar bli bemött och jämför det med hur man kan bli bemött på ICA: 

C: Jättetrevliga. Ja väldigt bemötande sådär, det är inte det här bara: här handlar du och sen är 
det klart, utan det är, dom tar verkligen tid för en om man kommer och har några frågor och så 
där. E: 166-169 

Camilla känner sig mer uppskattad som kund i den här butiken. Hon tror att det beror på 
personalens kulturella bakgrund som gör dem artigare och trevligare, men tror även det beror på 

                                                 
152 Oscar Pripp, Företagande i minoritet, (Stockholm 2001), s. 60 
153 Ibid, s. 131 
154 Jenny Wessman Thyrsson, Livsstil och konsumtion: en studie utifrån två perspektiv, (Norrköping 2003), s. 29 



 82

att de är mer beroende av att behålla nya kunder. Karin säger till exempel också att hon vet att 
det är mycket jobb för personalen och att de sliter hårt.   
 

Möten med andra kunder 
Hos informanterna finns stort intresse för var de övriga kunderna kommer ifrån. De intresserar 
sig även för vad övriga kunder köper, vad de pratar för språk, vad de säger och hur de rör sig 
inne i butiken.  

K: Alltså man studerar liksom folk (skratt), vad dom köper och ja, hur dom uppför sig. B: 236- 
238  

Många av mina informanter med svensk bakgrund pratar om kunder med annan ”kultur” än de 
själva. Varför detta intresse för hur andra kunder ser ut och vad dessa köper? Jag menar att det 
delvis beror på att informanterna på det sättet kan definiera sig själva. När de ser hur människor 
med annan nationalitet och därmed annan ”kultur” beter sig, vet de att de själva inte beter sig på 
samma sätt och att de inte bär på samma ”kultur”. På så sätt kan informanterna ta reda på vem de 
själva är och hur de ska förhålla sig till olika situationer och sammanhang. 

Maria pratar om orsaken till varför hon handlar i butiken och hon nämner en speciell 
kommunikation som finns inne i butiken som hon känner igen och minns från Chile: 

M: Jag går väl in där för att känna den här lukten, den känner jag, en salig blandning på både 
kryddor, oliver och sen, ja, grönsaker. Och sen det här pratet över huvudet på varandra, och 
det här stöket, det gillar jag. D: 125-131 

Under mina egna observationer tänkte jag också på den speciella kommunikation som fanns inne 
i butiken. Människor hälsade och pratade med varandra och många verkade känna igen varandra 
sen tidigare. 
  

Slutdiskussion 
Varför handlar människor i orientaliska butiker och hur påverkas de av att de handlar just här? 
Det var den frågan jag ville få svar på när jag påbörjade min studie. Jag har inte fått svar på alla 
frågor men något jag insett utifrån mitt empiriska material, är att människor delvis kommer hit 
för att de saknar den värme och närhet mellan människor som de tycker fanns under 
moderniteten. I andra butiker, affärer och gallerier känner dessa människor sig stressade och 
upplever kanske att de får ett opersonligt bemötande. I den här butiken känner de sig mer 
välkomna och de bemöts på ett mer personligt sätt. 

Några av mina informanter kommer hit för att de längtar bort. Med det menar jag att de 
längtar efter att se, smaka och uppleva något annorlunda och exotiskt. Samtidigt är det många 
som nämner att de känner sig hemma i den här butiken. Delvis på grund av att det inte ser så 
städat ut som i andra butiker. Delvis på grund av att de upplever butiken som en välkomnande 
plats där människor av alla möjliga nationaliteter ryms och där människor pratar mer med 
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varandra än i vad informanterna kallar "vanliga" butiker. Här finns alltså människor som längtar 
bort samtidigt som de längtar hem. För mig ser det ut som en paradox. Några av mina 
informanter längtar efter förnyelse, de är ute efter något nytt och spännande. Andra längtar 
tillbaka till det traditionella och värderar traditionella värden som personlighet, trygghet och 
igenkännlighet. Människor längtar efter förnyelse samtidigt som de längtar tillbaka till en svunnen 
tid. Paradox nummer två. 

Dessa paradoxer kan ha att göra med att vi människor lever i en postmodern tid då 
människor känner sig förvirrade, vi vet inte riktigt var vi ska stå. Vi söker förnyelse samtidigt som 
vi söker trygghet. Vi vill stå på våra egna ben samtidigt som vi tycker om när människor hälsar på 
oss och frågar hur vi mår, (även om det bara är butiksägaren nere på hörnet). Detta kan jämföras 
med det som Zygmunt Bauman skriver om i Vi vantrivs i det postmoderna.155  

Människor saknar alltså det enkla men ändå nära mötet mellan människor. Bauman kanske 
skulle gå så långt och mena att vi idag måste betala pengar för det mötet. Jag menar inte att det 
behöver vara så. Dock tror jag att människor idag söker och längtar efter kontakt mer än 
någonsin eftersom vi faktiskt lever i ett postmodernt samhälle som präglas av individualitet, och 
där ensamhet blivit ett av de största samhälleliga problemen. Nu menar jag inte att det 
nödvändigtvis måste vara så att människor som går in i den här butiken vill komma ifrån sin 
ensamhet, men det kan ligga mycket i det.  

Vad har människors konsumtion i den här butiken för betydelse för deras identitet? Många 
människor som kommer in i den här butiken söker efter något speciellt, något annorlunda. Detta 
skulle kunna förstås utifrån olika resonemang som förts kring människans önskan om att vilja 
vara speciell, önskan om att få vara med om annorlunda och exotiska upplevelser och sökandet 
efter att forma sin identitet till en mer speciell och annorlunda identitet.156 Många människor 
söker också efter något tryggt och personligt när de kommer till den här butiken, någon söker till 
och med bekräftelse. Det skulle kunna förstås i enlighet med det resonemang som bland annat 
Anthony Giddens och Zygmunt Bauman för om människors osäkrare och till och med upplösta 
identitet157.  

Att besöka den orientaliska butik som jag har studerat skulle kunna vara ett sätt för 
människor att finna en del av den värme, trygghet och gemenskap och samtidigt finna en del av 
den spänning och positiva annorlundahet som människor söker prägla sin identitet med idag. 
 

 

 

 

                                                 
155 Zygmunt Bauman, Vi vantrivs i det postmoderna, (Uddevalla 1999) 
156 Se tidigare avsnitt: Vilja och våga vara speciell, s. 73 
157 Giddens, Anthony, Modernitet och självidentitet, (Uddevalla 1999), Zygmunt Bauman, Vi vantrivs i det postmoderna, 
(Uddevalla 1999) 
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Slutdiskussion 

Konsumtionens betydelse för identiteten – lost in 
consumption? 
Identitet formas och uttrycks, om än omedvetet, på en mängd olika sätt. Människor klassificeras 
och identifieras utifrån exempelvis ålder, kultur, klass, kön, etnicitet och stil. På senare tid har 
pengar fått en allt större betydelse i människors liv och för deras identitetsskapande. Detta har 
medfört att konsumtionen har fått en större betydelse för identiteten. Detta gör också att 
människor i mycket större utsträckning kan välja hur de vill uttrycka sina liv. Människor kan 
exempelvis välja livsstil, beteende, klädstil och umgängeskrets. Allt detta påverkas av de livsvillkor 
människor lever under, såsom klass, genus, ålder och etnicitet.  

Det vi ville belysa i denna antologi var hur informanterna i våra studier genom sin kläd- 
respektive livsmedelkonsumtion uttrycker sin identitet. Det vi kan se utifrån våra studier är att 
konsumtionen har stor betydelse för våra informanters identitetsskapande, många gånger större 
betydelse än vad de själva är medvetna om. Genomgående för alla våra analyser är att de speglar 
den postmoderna människan, vars behov är att ha möjlighet att välja. Konsumtionen som ger en 
mängd valmöjligheter är på detta sätt ett svar på dessa behov. Anthony Giddens skriver om 
människors val i boken Modernitet och självidentitet:  

Alla dessa val (…) är inte bara beslut om hur man ska handla, utan också om vem man vill 
vara. Ju mer posttraditionell den miljö är som individen rör sig inom, desto mer berör livsstilen 
själva kärnan i självidentiteten, dess skapande och återskapande.158

Vi menar att om en människas livsstil berörs av det hon konsumerar, är konsumtionen också det 
som uttrycker hennes identitet. Detta innebär grovt uttryckt, att människan kan köpa sig en 
identitet. 

Något som också är förekommande i alla våra studier är att det bland informanterna finns 
en önskan om att vara speciell. Trots det finns samtidigt en oro för att sticka ut för mycket och 
avvika från vad som anses vara normalt. Att välja alternativ konsumtion kan vara ett sätt att 
uttrycka önskan om att vara annorlunda och distansera sig från det som är mainstream. Genom 
konsumtionen kan människan också bestämma hur annorlunda hon vill vara och hur mycket hon 
vill ta del av det som anses vara annorlunda.  

I studierna förekommer också resonemang kring olika samband mellan grupptillhörighet 
och konsumtion. Vad informanterna konsumerar har betydelse för att visa vilken grupp de 
tillhör, men också för att visa vilken grupp de inte tillhör. Genom att tillhöra en grupp kan en 
individ på ett tydligare sätt visa sin identitet. Människor kan även distansera sig från vissa grupper 
för att på så sätt förstärka sin egen identitet. Det som gör att olika grupper kopplas till vissa 
värderingar och attityder är de meningsbärande symboler som människor förmedlar genom 
exempelvis kläder, beteende och språk. Utifrån dessa symboler kategoriseras människor in i 
                                                 
158 Anthony Giddens, Modernitet och självidentitet, (Uddevalla 2002), s. 102 
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grupper beroende på den omgivningens tidigare erfarenheter, värderingar och referensramar. 
Detta ligger också till grund för fördomar och föreställningar om olika grupper i samhället. 

Något som alla har reflekterat över är att det i våra studier också finns ett samband mellan 
kvinnor och konsumtion. Erling Bjurström, Johan Fornäs och Hillevi Ganetz skriver om kvinnor 
och konsumtion. Att det till exempel finns föreställningar om att det är det är kvinnorna som 
sköter familjens inköp. Det är också till kvinnor som mest reklam och flest klädaffärer vänder 
sig.159 Vi skulle därför kunna ha sett våra studier enbart ur ett genusperspektiv men vi har valt att 
främst lägga fokus på konsumtionens betydelse. 

Avslutningsvis menar vi att medan människor runt om i Sveriges butiker smakar, känner, 
tycker och tänker, pågår identitetsskapande processer. Identiteter uttrycks, uppfattas och önskas i 
interaktioner mellan människor där konsumtion spelar en viktig roll. En fråga som har väckts hos 
oss under arbetets gång är huruvida konsumtionen idag har fått för stor betydelse i människors 
liv. Kan det vara så att människor idag konsumerar utan att längre vara medvetna om skälen till 
det? Vi menar att detta skulle innebära att människor helt enkelt blir vilse i konsumtionen. 
Samtidigt ställer vi oss frågan vad alternativet till konsumtionssamhället är, kan en människa leva 
utan att konsumera? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
159 Erling Bjurström, Johan Fornäs, och Hillevi Ganetz, Det kommunikativa handlandet, (Falun 2000), s. 56-57 
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