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Abstract 

Companies in the fashion industry are constantly facing new challenges. Recently, a debate 

has been raised about how fashion companies communicate gender. A debate that critically 

reviews how companies maintain a certain gender stereotype about how women and men 

should appear and perform. The gender stereotypes in these cases are primarily portrayed 

through communication in the form of advertising, through employees and in stores. 

Businesses in the fashion market tend to segment their products and their range towards 

gender, rather than to the consumer as an individual. Therefore, the purpose of this study is to 

investigate how consumers and a fashion company relate to gender, performativeness and 

clothing, in order to locate how fashion industry players can contribute or counteract the 

creation of gender stereotypes through their actions in fashion. To investigate this, potential 

consumers and a representative from the company Hope have been interviewed. Hope is a 

Swedish company that offers high quality Scandinavian fashion. The company has a critical 

view of the fashion industry's binary assortment and applies innovative business strategies to 

boost equality in the fashion industry. The potential consumers who have participated in the 

study through focus-groups have been given the opportunity to discuss how a gender-neutral 

assortment would be perceived, and to assess it in different contexts. 

 

The results from the interviews were synthesized in theoretical models which were inspired 

by Judith Butler's theories about gender and performativity. Butler's research lack guidance 

regarding application through practical means and therefore theoretical models were created. 

These theoretical models can be applied to other studies regarding gender and performance 

theory. The results of the study points to a non-binary fashion industry, where the 

conventional binary assortments have not been reduced, but has been modified to fit and 

satisfy more consumers on an individual level. There are also indications that a non-binary 

selection, which Hope has produced, can come to be a competitive business plan as it is not a 

costly change of direction. The non-binary selection can result in changed views regarding 

normative gender classification and contribute to a new standard in stereotypical 

constructions.  

 

Keywords: Gender, Judith Butler, fashion concept, Hope, discursive, A new Standard, 

performativity, performance theory 
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Sammanfattning 

Företag som befinner sig i modebranschen står ständigt inför nya utmaningar. På senare tid 

har en debatt lyfts kring hur modeföretag kommunicerar genus. En debatt som ser kritiskt på 

hur företag upprätthåller en viss genusstereotyp kring hur kvinnor och män bör se ut och vara. 

Genusstereotypen i dessa fall porträtteras främst genom kommunikation i form av reklam, 

genom anställda samt i butik. Företag på modemarknaden tenderar att segmentera sina 

produkter och sitt sortiment mot kön, snarare än mot konsumenten som individ. Därför är 

syftet med denna studie att undersöka hur konsumenter och ett modeföretag förhåller sig till 

genus, performativitet och kläder, för att kunna lokalisera hur aktörer i modebranschen kan 

bidra eller motverka till skapandet av genusstereotyper genom sitt handlande kring mode. För 

att undersöka detta har potentiella konsumenter samt en representant från företaget Hope 

intervjuats. Hope är ett svenskt företag som erbjuder skandinaviskt mode i hög kvalité. 

Företaget ser kritiskt till modebranschens könsindelning och arbetar med innovativa 

affärsstrategier för att öka jämställdheten i modebranschen. De potentiella konsumenter som 

deltagit i studien har i fokusgrupper fått diskutera hur ett könsöverskridande sortiment hade 

upplevts samt hur det kan värderas på olika nivåer.  

 

Resultatet från intervjuerna syntetiserades sedan i teoretiska modeller som har inspirerats av 

Judith Butlers teorier om kön och performativitet. Eftersom Butlers modeller saknar 

vägledning om hur de ska tillämpas praktiskt fick teoretiska modeller formuleras, vilka kan 

komma att tillämpas vid andra studier där man praktiskt vill tillämpa Butlers teorier. Studiens 

resultat visar för en framtida könsneutral modebransch, där den konventionella 

könsindelningen inte reducerats men modifierats för att passa och tillfredsställa fler 

konsumenter på en individuell nivå. Undersökningen påvisar även indikationer på att ett 

könsöverskridande sortiment, likt det Hope tagit fram, kan komma att bli konkurrenskraftigt 

då det för företaget inte heller är en kostsam innovation. Det könsöverskridande sortimentet 

kan resultera i en förändrad syn på normer om vad som är kvinnligt och manligt och kan 

därför ge effekten av reducering av stereotypa föreställningar.  
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1 Inledning 

Konsumenter har idag allt större inflytande på modeföretag och konsumenternas behov och 

önskemål har stort inflytande på företagens marknadssegmentering och strategier (Breazeale 

& Lueg 2011; Sarvari, Ustundag & Takci 2016). Konsumenternas behov är i många fall 

styrda av konsumenters identiteter och den rådande konkurrensen på modebranschens 

marknad har därför gett påföljden att företag måste rikta sitt sortiment direkt till individen. 

Därför blir det allt viktigare företagen och deras anställda att också ha förståelse för vilka 

kunder företaget vill rikta sig till och vad dessa kunder efterfrågar (Breazeale & Lueg 2011; 

Sarvari, Ustundag & Takci 2016).  

 

En affärsstrategi för att rikta sig direkt till individen är att bryta ned målgruppen till mindre 

segment för att sedan sammanfoga företagets sortiment med individerna i 

segmenteringsgruppen. Konsumenter blir således attraherade av produkter och varumärken 

som stämmer överens med deras upplevda självdefinition. Om en produkt eller ett varumärke 

kan sammanfogas med konsumenten, kan denne se varumärket som en del av sitt självt 

(Ghosh Chowdhury, Desai & Bolton 2014; Sarvari, Ustundag & Takci 2016).  

Det mest förekommande sättet för modeföretag att rikta sina produkter mot individer är 

genom den binära könsfördelningen, det vill säga indelningen mellan manliga och kvinnliga 

produkter (Al-Mutawa 2016; Butler & Almqvist 2007; Gradén & Petersson McIntyre 2009). 

Få materiella ting är så tydligt uppdelade som när det gäller herr- och damsortiment. Detta för 

att mode alltid berör kön på något sätt och företag som befinner sig i modebranschen har på 

senare tid givit större utrymme åt att jobba med värderingar om jämställdhet och genus. Detta 

avser inte bara till att arbeta med värderingarna internt inom organisationen, utan det råder 

även en ökande medvetenhet om att produkter kan segmenteras mot fler grupper. Att företag 

ökar sitt arbete kring genusfrågor kan även motiveras av att detta ökar kompetensen hos 

företagets anställda, om bland annat hur produkter uttrycker genuskodade värderingar. 

 

Det ifrågasatta sortiment, avseende den binära könsindelning som modebranschens företag 

idag använder sig av, skapar en ovisshet och okunskap rörande respektive företags arbete för 

att bemöta konsumenter på en individnivå. Hahn et al. (2015) belyser att det bästa sättet för att 

undvika konflikter om binär könsindelning är att behandla alla som individer snarare än som 

medlemmar av en viss kategori. Redan i början på 1990-talet föreslog Judith Butler, en 

professor i retorik som främst har uppmärksammats för sina teorier och kön och genus, ett 

alternativ till den binära könsindelningen i samhället (Campbell & Harbord 1999). Detta 

bidrog till en debatt om vad som kunde påverka för en mer genusneutral modebransch. 

Exempelvis kan företags segmentering mot specifika målgrupper ifrågasättas; Petersson 

McIntyre (2010) åtskildrar segmentering mot kön som kritiskt då konsumenter antas vara 

antingen kvinna eller man, inte båda eller varken eller. Företag som segmenterar sig mot kön 

skapar eller förstärker skillnader i smak mellan könen, som egentligen inte finns där. Om 

denna segmentering undviks kan det omskapa föreställningar om genus, sexualitet och 

heteronormativitet.  
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1.1 Problematisering 

Det kan tänkas att det finns konsekvenser med beaktning av genusneutralitet i mode-

branschen. Att tala om genus som ett begrepp för att öka lönsamhet i modebranschen kan 

tänkas bidra till att se neutralitet mellan kön och genus som en accepterad affärsstrategi. Det 

kan dock diskuteras vilka företag som har kapital nog för att införa riskfyllda, ännu inte 

prövade, innovationer för genusneutralitet. Petersson McIntyre (2010) menar att för att skapa 

legitimitet undviker majoriteten av företag som arbetar med genusfrågor att tala öppet om det, 

utan hänvisar istället till en ny segmentering. Detta med argument för att konventionella 

sortiment återskapar ojämställdhet mellan kön. Därför kan varumärken och produkter som 

bryter ned konventionerna skapa förändring. Trots att distinktionen mellan män och kvinnor 

är en stor del av samhällsdebatten ställer sig företag frågande om marknaden och 

konsumenterna är beredda att bryta ned konventionen. Konsumenters mottaglighet för nya 

innovationer i koncept och sortiment är svårt för modeföretag att förutspå, inte minst när 

dessa avser att bryta den binära könsindelning som ligger djupt rotat i varje individ. Det 

könsneutrala perspektivet handlar om att förstå genus som ett icke binärt synsätt och som inte 

delar in människor i två könskategorier (Petersson McIntyre 2010). Att dela in konsumenter i 

det ena eller andra könet begränsar både företag och individ då valmöjligheterna i de två 

sortimenten reduceras. Den binära indelningen argumenterar för att konsumenter endast kan 

handla på den avdelning där vilket kön individen identifierar sig med.  

 

Ökad jämställd syn på genus är ett övergripande mål som många företag i modebranschen 

jobbar efter, som dock sällan genomsyras till marknadsnivå. På den textila marknaden kan det 

uppfattas som ett komplext arbete att handskas med. Att utveckla en innovativ affärsidé med 

ett särskiljande genusperspektiv är svårt (Petersson McIntyre 2010). Vid etablering av 

unisexsortiment stöter modeföretag på återkommande problem. Detta beror huvudsakligen på 

att plagg i unisexsortiment inte är anpassade för att sitta perfekt på någon, vilket leder till en 

effekt av minskad tillfredsställelse hos konsumenter. Därför ifrågasätter företag på 

modebranschen hur de ska kunna leverera produkter som tillfredsställer behovet på 

marknaden, samtidigt som de arbetar för könsneutralitet i sina sortiment.  

Problematiken i det binära synsätt som genus delas in i modebranschen är att det har skapat 

två avdelningar som delar sortimentet, snarare än sammanfogar det. Vad som går förlorat i 

indelningen av dessa avdelningar är inte bara hur individer upplever och förhåller sig till 

produkterna. Indelningen begränsar även för företag och samhällets utveckling kring ämnet i 

fråga. Vad som kan ifrågasättas är om inte företagen begränsar sin lönsamhet genom den 

binära indelningen, då de låser fast sin målgrupp vid två sektioner. Konsumenter kritiserar 

könsuppdelade produkter och deras påverkan av konsumentens genus och performativitet 

samt upplever att leta efter samt köpa produkter från det motsatta könets avdelning som 

ångestframkallande (Chowdhury, Desai & Bolton 2014; Gradén & Petersson McIntyre 2009). 

Modebranschens binära synsätt stöds av att produkters etiketter presenterar storlekar utefter 

könen kvinna eller man. Storlekar som konsumenter inte är familjära med upplevs svårtolkade 

och svåra att översätta till storleken vid vilken avdelning konsumenter är vana vid. Dessa 

storlekar är även performativa, vilket betyder att de skapar föreställningar hos konsumenter 

om att vissa kroppar är mer normala än andra. Av dessa anledningar kan storleksetiketter 
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tolkas som ännu ett ångestframkallande moment som argumenterar för att konsumenter inte 

ska överskrida mellan avdelningarna.  

Kroppar definieras genom genusdiskurser i samhället. Detta begrepp syftar till att beskriva 

hur sociala mönster och betydelser om genus blir ett bestämt sätt att tolka, förstå och tala om 

kroppar. Kroppen är enligt Gradén och Petersson McIntyre (2009) en stiliserad repetition av 

kroppsliga stilar, gester och rörelser, vilka tolkas som kvinnliga eller manliga. Dessa 

kroppsliga praktiker iscensätts genom vad Butler och Almqvist (2007) kallar performance; en 

föreställning av konsumenten som representerar genus och kropp. Begreppet performance 

grundar sig i att förklara hur konsumenter klär sig i enlighet med de diskursiva 

konstruktionerna, det vill säga de föreställningar som finns i samhället om genus, sexualitet 

och social klass. Dessa diskursiva konstruktioner är något som individer har inom sig och 

förändras i takt med samhällets utveckling. Kläder innehåller dock kvaliteter som i sin tur har 

effekter för dessa konstruktioner, förutom design skapar de även rekvisitan för de 

föreställningar som konsumenter har om genus. Begreppet performance används för att 

beskriva hur konsumenter klär sig efter de rådande föreställningarna om vad som kvinnligt 

och vad som är manligt. Performance är tvingande, det vill säga en obligatorisk kroppslig 

handling och konsumenter klär sig som kvinnor eller män i enlighet med de diskursiva 

konstruktioner som finns om genus (ibid). Om de performativa konstruktionerna om genus 

skulle brytas ned och således även den binära sorteringen av plagg, kan konsumenters val av 

performance påverkas.  

Påklädningens transformativa egenskaper har medfört att konsumenter har möjlighet till att 

förskjuta etablerade gränser. Kroppsliga praktiker som konstituerar en manlig respektive en 

kvinnlig kropp är föränderliga och att gränserna mellan vad som anses kvinnligt respektive 

manligt förändras och förskjuts medför inte nödvändigtvis att de överskrids (Morison & 

Macleod 2013). Modeföretaget Hope har lyft frågan om binär könssortering och svarar med 

att införa en innovation i företaget som de gett namnet A new standard. Hope har sett att 

konsumenter av varumärket efterfrågar produkter från båda de konventionella avdelningarna. 

Därför ser företaget förbi det binära storlekssystemet genom att istället fokusera på produkters 

passform och estetik. Företaget problematiserar de könsindelade sortimenten, vilka har 

kommit att tas för givet (Petersson McIntyre 2010). Med den nya affärsstrategin får företaget 

en unik möjlighet att ta sig in på en ny marknad samt nå en ny segmenteringsgrupp då de 

börjat märka produktetiketter med både kvinnliga och manliga storlekar. Företagets 

chefsdesigner Frida Bard om arbetet: 

“We wanted to make it easy and give more choices for our customers — without 

regard to genders. Inspiring people to view fashion and clothing in a way that 

isn’t limited by gender norms is an important aspect of our work.” (Hope 2016). 

Hope är först och ensamma på den svenska modemarknaden med att presentera denna typ av 

koncept. Undersökningar om genusneutralitet inom modebranschen tenderar att granska 

organisation snarare än produktdesign och konsumtion (Petersson McIntyre 2010). Därför 

finns det intresse att undersöka och synliggöra hur könsöverskridande sortiment tas emot och 

uppfattas av konsumenter, vilket hittills är ett underrepresenterat ämne inom forskning.  
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1.2 Syfte 

Syftet är att ur ett processperspektiv undersöka hur modekonsumenter och ett modeföretag 

förhåller sig till genus, performativitet och kläder. Detta för att bidra med kunskap om hur 

aktörer på modemarknaden bidrar eller motverkar skapandet av genusstereotyper. I 

förlängningen kan en sådan kunskap ge modeföretag möjlighet att profilera en strategi som 

stimulerar genusneutrala modekoncept på den svenska marknaden.  

Följande forskningsfrågor utgör grunden för studien: 

 

• Hur skapar modekonsumenter performativt genus genom sitt användande av kläder? 

• Hur skapar modeföretag genus genom det sortiment de erbjuder? 

• På vilket sätt bidrar eller motverkar aktörerna genom sitt handlande skapandet av 

genusstereotyper? 
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2 Tidigare forskning 

2.1 Kläder och mode 

Gradén och Petersson McIntyre (2009) understryker den återkommande frågan vid sin 

forskning om modebranschen, nämligen om mode och kläder kan skiljas åt som begrepp. 

Entwistle (2000) menar att mode inte existerar utan kroppar – det produceras, främjas och 

kläds av kroppar. Detta har gett påföljden att begreppet mode kritiseras som uttryck för något 

annat, exempelvis genus. Kawamura (2007) är ytterligare en forskare som försökt att skildra 

begreppen och menar att mode skapas i ett nätverk av designers, journalister och institutioner. 

Kläder är följaktligen materia som kan ha en relation till mode, dock är detta inte ett måste. 

Detta kritiseras av Gradén och Petersson McIntyre (2009) som menar att denna tolkning är för 

abstrakt. De menar att mode är ett komplext begrepp där synen på det materiella samt 

konsumenter spelar betydande roll. Vidare förklarar de för att definiera begreppet krävs en 

individualistisk tolkning av geografi, sexualitet och genus. De vill även att distinktionen 

mellan begreppen mode och kläder ska suddas ut samt visa hur kulturella processer, som 

konstruktioner av individen, kan baseras på textila produkter och varumärken. Kawamura 

(2007) samt Gradén och Petersson McIntyre (2009) beskriver begreppet mode som en idé i 

konsumenters medvetande som kommuniceras genom kläder. Genom att granska kläd-

praktiker kan det bli möjligt att förstå de mångtydiga och oprecisa betydelser som modet har. 

Entwistle (2000) uppmanar till studier av den klädda kroppen för att undersöka hur klädval 

manifesteras i relation till kategorier som ålder, kön och sammanhang. Vidare hävdar hon att 

klädsel bör betraktas som situerade kroppsliga praktiker, vilket uppmärksammar mode som ett 

slags performance. Detta menar Gradén och Petersson McIntyre (2009) är ett nytt synsätt på 

mode, som placerar individens skapande i ett större sammanhang. Vidare menar de att det 

individuella skapandet förstås genom individens skildring av kläder och kombinationen av 

plagg, exempelvis val av material, snitt och val av expressiv form. 

 

Goffman (1979) såg individen som en performed character, vad han beskriver som en del av 

ett mänskligt samspel av icke verbal kommunikation. Mode och påklädnad tolkade Goffman 

som en överensstämmelse mellan individen och publik – hur individer framträder och hur 

omvärlden tolkar detta. Goffmans studier har inspirerat forskare till att fördjupa sig i ämnen 

om kläders betydelse för individen, för att sedan ge begreppet performed character ytterligare 

dimensioner. Judith Butler är en av dessa forskare och identifierar ett samband mellan den 

klädda kroppen och diskurser om genus (Butler & Almqvist 2007). Genom att, likt Goffman, 

tolka den klädda kroppen som en del av performance kan mode tolkas som en förkroppsligad 

praktik kombinerad med rådande diskurser från omvärlden. Mode är ett iscensättande av 

diskurser om genus, där kläderna inte har någon betydelse utanför kroppen. På ett sådant sätt 

kan konsumenter, genom sina val av klädsel, framställa genus på andra sätt än de 

konventionella.  
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2.2 Kön och normer inom mode 

Kön är ett av de mest särskiljande personlighetsdragen hos människan och kvinnlighet och 

manlighet är sociala konstruktioner för hur människor ska uppföra sig beroende på vilken 

könstillhörighet de har. Goffman (1979) beskriver kön som identitetslöst och att endast 

könskoder porträtterar genus. Kön är den mest grundläggande karaktäriseringen av individer. 

Många företag inom modebranschen arbetar för att bryta könsnormerna, medan andra 

fortsätter att kommunicera den stereotypa bilden av dem.  
 

På 60-talet introducerades konsumenter för unisexplagg (Gradén & Petersson McIntyre 2009), 

vilket då eliminerade könsfördelningen av modesortiment (Morgan 1982). Unisexplagg 

förstår distinktionen mellan könen och indikerar för en balans mellan de stereotypa ”manliga” 

och ”kvinnliga” attributen. Hahn et al. (2015) diskuterar om könskategorierna ska elimineras 

för att individer istället ska falla under kategorin intergender, vilket är ett begrepp som 

beskriver könsidentiteter bortom de normativa könskategorierna kvinna eller man. Intergender 

kan vara en lösning till Gradén och Petersson McIntyres (2009) teorier, som betonar att 

könsfördelningen av modesortiment förmedlar inte bara en distinktion mellan könen, utan 

även en förutfattad mening att konsumenterna faller under kategorin kvinna eller man. 

Entwistle (2000) belyser att denna distinktion kan vara svår att eliminera, då kläder och mode 

har en tendens att porträttera kroppen på ett genuskodat vis. Vidare menar hon att kläder 

begränsar kroppen genom material, skärningar och snitt. Hur kläderna känns på kroppen 

uppfattar varje individ olika och bekvämlighet kan ses som en kulturell konstruktion som 

sammankopplas med föreställningar om att passa in och med olika klädkonventioner. Om 

konsumenten upplever sig ”fel klädd” ger det påföljden att kläderna ”känns fel” och tvärtom. 

Detta motiverar många människor vid val av konsumtion av kläder; något som Gradén och 

Petersson McIntyre (2009) kallar för en förkroppsligad kunskap som medför att konsumenten 

uppmärksammar vad kroppen gör med kläderna och vad kläderna gör med kroppen. Mode 

och kläder är representationer som leder till att normer skapas och återskapas.  

 

2.3 Segmentering och produkternas roll 

Lee, Pant och Ali (2010) menar att individers medfödda tendens till ett materialistiskt 

beteende har påverkat modern marknadsföring. Produkter inom modebranschen riktar sig 

generellt till män eller kvinnor (Al-Mutawa 2016; Ayman & Kaya 2014). En dimension som 

gör det intressant att segmentera sig efter kön är att smak och efterfrågan hos kvinnor och 

män ständigt är under utveckling. Två processer kan relateras till denna utveckling: 

globaliseringen och sätten som konsumtionen av produkter strukturerar människors liv. 

Sarvari, Ustundag och Takci (2016) menar dock att segmentera sig efter kön inte är 

tillräckligt, då det finns andra viktiga aspekter vilka påverkar konsumenters preferenser. 

Entwistle (2000) belyser att en del av denna utveckling är att människor inte längre 

konsumenerar produkter för deras egenskaper och funktioner, utan snarare för förhållandet 

och värderingarna som konsumenten lägger i produkter. Med detta menar hon att den primära 

funktionen i produkter har kommit att bli oviktig och att det är rollen som produkter spelar i 

konsumenternas liv som påverkar. Det är denna djupare betydelse som produkter erhåller som 
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gör att den kan särskilja sig från likande varor då konsumenter kommer välja det varumärke 

och den produkt som överensstämmer med deras underliggande värderingar. Detta kallar 

Gradén och Petersson McIntyre (2009) för självbildskongruens, som förutsätter en matchning 

mellan produkters attribut och konsumentens självbild.  

 

Relationen mellan produktion, marknadsföring och distribution brukar beskrivas som ett 

modesystem. Entwistle (2000) hävdar att modesystemet inte bara tillverkar kläder utan också 

diskurser och estetiska idéer kring kläderna. Dessa modediskurser gör att produkter blir mer 

meningsfulla och önskvärda. Modesystemet erbjuder marknaden produkter som främjar 

kvinnliga, manliga och ibland könsneutrala stilar. Genom modesystemets regler och normer 

lär sig individer hur de klär sig rätt och fel samt vad som är korrekt och vad som är inkorrekt i 

sociala praktiker (ibid). Konsumtionssamhället utgör allvarliga utmaningar för den framtida 

utvecklingen och kännetecknas ofta med en offentlig debatt om etik och moral av 

konsumtion. Den centrala roll som konsumtion har i dagens samhälle har även mynnat ut i ett 

ökat intresse för de sociala konsekvenser som utgörs av konsumtionssamhället. Konsumenter 

ansvarar endast för de individuella resultat av de val som de fattar (Entwistle 2000; Lee, Pant 

& Ali 2010). Etiska konsumenter stödjer de företag som återspeglar de värderingar som liknar 

konsumenternas egna, om exempelvis mänskliga rättigheter, djurskydd och miljövänlighet. 

Vidare betonar Entwistle (2000) att individer även värderar att klä sig efter den sociala 

situationen och hur de, genom påklädnad, presenterar sig själva. 

 

Om modeföretag ska möta sina konsumenters föränderliga behov och önskemål krävs en 

grundläggande förståelse för konsumenters värderingar (Sarvari, Ustundag & Takci 2016). 

Samtidigt som företagets värderingar grundas i aspekten att fortsätta gå i vinst måste företaget 

granska sina konsumenter på individnivå. För att kunna göra detta kräver det att företaget 

segmenterar sig till de grupper som delar liknande värderingar. Således kan det de identifiera 

denna grupps behov och önskemål om varor och tjänster. Den ökade komplexiteten av 

konkurrensmedel på modemarknaden idag gör att företag behöver utveckla innovativa idéer. 

Vasiliu och Cercel (2015) samt Zhang och Di Benedetto (2010) menar att innovativa företag 

förstår värdet i att involvera sina mest utmärkande kunder vid införandet av en ny 

affärsstrategi. De konsumenter som är mest mottagliga för nya innovationer är generellt de 

som är involverade i produktkategorierna som företaget skapat konceptet eller riktat 

produkten mot. Vidare betonar Vasiliu och Cercel (2015) att oavsett hur mycket beteende-

förändring hos konsumenterna som efterfrågas av en innovation krävs det att det nya 

sortimentet har en hög kompatibilitet, det vill säga att produkterna är förenliga med 

konsumenternas livsstil och värderingar. 
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3 Teoretisk referensram 

Butler och Almqvist (2007) poängterar hur konsumenter kan bli marginaliserade när vissa 

normer inte ger uttryck i och av en individ. Butlers arbete om kön och identitet har förändrat 

förståelsen för konstruktionen av kön vilket har gjort att forskare uppmärksammat 

begränsningar av köns- och genusindelningar. Butlers forskning har påvisat att de 

kategoriseringar människor delas in i begränsar möjligheterna för uttryck av individen och 

dennes identitet. Konstruktionen av genus och könsidentitet ses ofta som performativ och 

komplex. Enligt Butler finns det ingen könsidentitet som inte ingår i ett performance. Ett 

specifikt kön behöver inte stå bakom handlingar, snarare är könsidentiteten performativt 

konstruerad i individens uttryck, som förmedlas genom exempelvis påklädnad.  

 

Butler talar om performativa, naturligt konstruerade könsidentiteter, där genus är en stiliserad 

upprepning av handlingar. Hon påpekar också hur the performer (i denna undersökning 

konsumenten och företaget), liksom publiken (människorna i omvärlden) kommer att tro på 

den performativa prestation som konsumenten eller företaget utför. Denna performativa 

prestation är för företaget vilket kön deras kläder representerar och för konsumenten vilket 

kön som denne väljer genom konsumtion. Således måste alla innovationer för att styrka eller 

bryta könsnormer uppstå genom konsumenters handlingar, i form av olika slags upprepningar 

så att det normativa sättet stimuleras eller bryts.  

 

I vad som brukar kallas performance theory (Goffman 1979) beskrivs ett sätt att se individer 

som konstruerade genom sociala handlingar, snarare än något som existerar oberoende på 

sociala processer. Hur kläder utmanar eller samspelar med etablerade föreställningar och 

normer om kön och genus visas tydligt i tillfällen där individers klädda kroppar görs till 

aktörer i samhället. Om individer klär sig efter en roll som samstämmer med andra 

rolldeltagare kan det innebära begränsningar för enskilda spontana performances. Om 

individer istället klär sig för sig själv kan de välja att samspela med eller utmana de rådande 

normativa diskurserna (Morison & MacLeod 2013), om dessa förändras eller förskjuts 

betyder det inte nödvändigtvis att de överskrids. 

 

Morison och Macleod (2013) beskriver performativitet som de praktiker som producerar och 

subverterar diskurser samt möjliggör individer och deras performances. I Goffmans (1979) 

performance theory används begreppet generellt för att beskriva de uttrycksfulla aspekter som 

finns i objekt och praktiker. Genom att lokalisera genus i det performativa så har Butlers och 

Almqvist (2007) teorier resulterat i ett ökat intresse för djupare innebörder i iscensättningar av 

femininet och maskulinitet genom kläder. Att se kläder som performativa är ett sätt att rikta 

uppmärksamheten mot hur kläder inte bara representerar genus, utan också hur de spelar en 

viktig roll i skapandet av detta, där kroppsliga praktiker spelar en stor roll. Vad som anses 

kvinnligt respektive manligt är uppfattningar som ständigt förändras i och av samhällets 

diskurser. Kroppsliga praktiker kan kommunicera en kvinnlig respektive en manlig kropp 

(Morison & Macleod 2013). 
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Genom begreppet doing gender beskriver Butler (2004) processen för hur den bild som 

samhället har av kön kommer till genom processer av diskursiva imitationer och repetitioner 

av könsnormer. Denna process beskrivs som en upprepad stilisering av kroppen och att kön är 

en diskursiv formation som skapar den könsbestämda kroppen. Om människor klär sig efter 

ett kön bestämmer denna klädsel vilket kön de är. Butler uttrycker tvivel för den binära 

könsindelningen som utgör grunden för hur samhället är indelat i två motsatta och 

kompletterande kön. Med begreppet doing gender ämnar Butler till beskriva att konsumenten 

är upphovsman till sin performance.  

 

Genom performativitet fångar Butler (2004) det paradoxala i begreppet kön som något 

oföränderligt, när det i själva verket är en pågående process som kräver kontinuerligt 

underhåll. Butler och Almqvist (2007) menar att om konsumenter ser kläder som 

föreställningar snarare än materiella ting kan det nyansera olika betydelser i processen av 

påklädnad. Med undoing gender menar de att genom att bryta upprepningen av normer om 

kön kan modeföretag och konsumenter ge potentiell förändring till den binära 

könsindelningen (McNay 1999). Undoing gender skulle därmed kunna appliceras som en av 

grunderna till införandet av könsneutrala modesortiment.  

 

3.1 Teoretiska modeller 

Effekten av Judith Butlers arbete har kommit att skapa spekulativa tillvägagångssätt för att 

besvara frågor om könsidentitet. Hennes teorier påvisar att identifikationen av könsidentitet är 

ett arbete som ständigt är i rörelse och således är även hennes teorier det. Butlers idéer om 

kroppens citering och performativa egenskaper har inspirerat och utgjort grunden till denna 

undersökning. Därför har två teoretiska modeller tagits fram, baserade på Butlers teori om 

skapandet av kön, om könsidentifikation samt kläders påverkan i konsumenters performance. 

Butlers idéer har även applicerats för att undersöka vilken roll modeföretag har i dessa teorier. 

Inspirerad av Butlers idéer om performativitet har denna undersökning bland annat granskat 

hur konsumenter på den svenska modemarknaden ser på samt förhåller sig till ett könsneutralt 

sortiment. Vidare har det undersökt hur dessa konsumenter ser på de diskursiva upprepningar 

som de omringas av, guidade genom samhällets normativa könsideal.  

 

Båda processmodellerna har skapats för att undersöka hur kläder och performativt genus i 

form av doing/undoing gender hänger ihop. Genom den första teoretiska modellen kan det 

avläsas vilken betydelse kläder och påklädnad har för konsumenten - i allmänhet, i sociala 

interaktioner samt för individen själv. Dessa tre förhållningssätt har tagits ur Morison och 

Macleods (2013) undersökning, vilken är baserad på Judith Butlers teorier.  
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Efter att dessa tre delar har presenterats så undersöker processmodellen huruvida 

konsumenternas uppfattade värderingar påverkas av samhällets normativa diskurser om kön 

och genus. Dessa diskurser påverkar konsumenten innan påklädandet och här väljer 

konsumenten om denne vill samspela eller utmana diskurserna. Det är vid denna tidpunkt som 

konsumenten utför performativa handlingar, det vill säga praktiker som producerar och/eller 

förändrar diskurser. Dessa praktiker kan exempelvis utmana eller samspela med vad samhället 

anser vara kvinnligt och manligt eller vad som anses lämpligt och olämpligt att bära. De 

transformativa egenskaper som påklädningen representerar har medfört att individer prövar 

och förskjuter de normativa gränserna. Om gränserna utmanas sker av en medvetenhet från 

både omvärlden och den klädda personen. Att klä sig efter en roll som samstämmer med 

andra rolltagare i omvärlden kan leda till möjligheter för spontana performances, som kan 

försöka samspela med eller utmana rådande diskurser, vilket modellen presenterar som 

doing/undoing gender. Denna performance uppfattas och tolkas av omvärlden som, enligt 

teorin, kommer tro på den performativa prestation som konsumenten utför.  

 

 
Egen konstruktion av modell, grafiskt utformad av Viktor Lassing 2017. 
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För att granska processen av hur ett modeföretag förhåller sig till genus och performativitet 

applicerades även här Judith Butlers. Likt modellen ovan uppmanar företagsmodellen till att 

granska kläder, fast ur ett företagsperspektiv och därför presenteras här sortiment. Sortimentet 

värderas i betydelse i allmänhet, betydelse för marknaden samt betydelse för företaget.  

 

 
 

Efter att dessa tre delar har värderats uppmanar modellen företaget till att bestämma om de 

vill samspela med eller påverka och förskjuta samhällets diskurser. Detta sker, olikt 

konsumentmodellen, inte genom performance och påklädnad utan genom valet av sortiment. 

Samspelar sortimentet med diskurserna väljer de doing gender, förskjuts diskurserna och 

företaget väljer undoing gender. Detta val sker inom företaget, för att sedan uppfattas och 

tolkas av marknaden och omvärlden. Då doing gender beskrivs som en process av imitationer 

och repetitioner av könsnormer skulle ett konventionellt sortiment hamna i denna rubrik, på 

samma sätt som ett könsneutralt sortiment skulle här falla under kategorin undoing gender. 

 

 
Egen konstruktion av modell, grafiskt utformad av Viktor Lassing 2017. 
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4 Metod  

För att uppfylla syftet med denna undersökning har två kvalitativa studier utförts. Dessa 

studier innefattade en intervju med en representant av företaget Hope, samt två 

fokusgruppstillfällen där sammanlagt 12 respondenter har deltagit och intervjuats. En 

kvalitativ metod är för denna studie lämplig då kvalitativa data fördelaktigt kan användas för 

att studera val, attityder, värderingar och komplexa fenomen som uppstår i samhället 

(Brinkmann & Torell 2014; Wibeck 2010; Hylander 1998). Av den anledningen kan 

kvantitativa forskningsmetoder uteslutas då studien strävar efter att undersöka hur ett nytt 

koncept värderas av och på modemarknaden. 

 

4.1 Intervju som vald metod 

För att berika och utöka den begränsade litteratur som finns om modeföretag som erbjuder 

könsöverskridande varusortiment har en intervju med en representant från modeföretaget 

Hope genomförts. Att använda en kvalitativ metod är en lämplig metod för denna studie 

eftersom Kvale, Brinkmann och Torell (2014) samt Harboe (2013) menar att 

intervjuforskning bygger på att diskutera en föreställning om kvantifierad kunskap och att det 

som sägs under intervjun bör stå i direkt förbindelse med erfarenheter och erhållen kunskap i 

ämnet. I kvalitativa studier ses intervjuer som ett effektivt sätt att få kunskap om individer, 

grupper och organisationer (Alvesson 2003) och genom denna metod kan respondentens 

berättelse föras samman med de tidigare presenterade vetenskapliga publikationerna om 

marknaden, performativitet, produktsortiment och genus. Detta för att få initial vägledning för 

att kunna täcka de aspekter som rör mina forskningsfrågor (Bryman & Bell 2007). Denna del 

av metoden utgjordes av en semistrukturerad intervju. Denna struktur grundas i att frågorna är 

formulerade på ett sådant sätt att de ger respondenten möjlighet till att berätta fritt, vilket ger 

den som utför studien möjlighet till att ställa olika följdfrågor. Strukturen för en kvalitativ 

intervju ska enligt Kvale, Brinkmann och Torell (2014) vara lik ett vardagligt samtal. För att 

få ett gott resultat av en kvalitativ intervju kan det vara till fördel att formulera en 

intervjuguide med hänvisning till det ämne som granskas, vilken ska ge stor möjlighet för den 

intervjuade att välja hur denne ska svara, och intervjuaren är öppen och flexibel för sidospår. 

Detta ger insikter i vad den intervjuade samt organisationen anser vara viktigt att förmedla 

(Bryman & Bell 2007).  

 

4.1.1 Genomförande av intervju 

Inför intervjun formulerades en intervjuguide, detta då Trost (2010) samt Bryman och Bell 

(2007) rekommenderar en sådan som lämplig vid användning av kvalitativa metoder, där 

standardiserade frågor ska uteslutas. Intervjuguiden grundades av både riktade och öppna 

frågor som ansågs relevanta för att få en djupare inblick i företagets arbete och 

förhållningssätt till performativitet, genus och kläder för att på ett sådant sätt besvara studiens 

syfte. Guiden baserades på de tre tidsaspekterna bakgrund, nutid och framtid för att under 

dessa rubriker presentera intervjufrågor. Detta av anledning till att det granskade konceptet är 
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nytt på marknaden och att det är av intresse att ta del av information om hur konceptet blivit 

till, samt hur det kommer komma att utvecklas. Intervjuguiden återfinns som en bifogad 

bilaga till detta arbete.  

 

Trost (2010) diskuterar om huruvida moderatorn bör dela med sig av sina förberedda frågor 

innan intervjun och resonerar för att respondenten inte behöver tilldelas information, då det 

kan påverka och styra förhållningssättet hos en individ. Dock ansågs, då den huvudsakliga 

avsikten med intervjun var att få djupare insikt om hur ett företag resonerar och arbetar, att det 

var till fördel att dela förberedda frågor innan intervjutillfället. Därför mailades dessa till 

representanten dagen innan intervjun var planerad att genomföras. 

 

Intervjun utfördes den 20 april via telefon och spelades in. Ahrne och Svensson (2015) ser att 

den främsta fördelen med att utföra telefonintervju är för att det är tidsbesparande. De anser 

att en nackdel kan vara att intervjun blir formell och att telefonintervju lämpar sig sämre om 

undersökningens forskningsfrågor grundar sig i att fånga in och finna nyanser eller 

föreställningar som finns hos en grupp människor. Eftersom denna intervju grundade sig att få 

mer kunskap om ett företaget och deras uppfattning om genus och performativitet ansågs det 

inte begränsande för undersökningen att föra den över telefon. Under intervjun fördes inga 

anteckningar om respondentens svar, detta för att för att kunna ägna all uppmärksamhet till 

samtalet med respondenten och öka möjlighet till spontana följdfrågor för utveckling av svar. 

Intervjun startades med förfrågan om godkännande av inspelning. Efter det ställdes inledande 

frågor där respondenten fick presentera sig själv och företaget hon arbetar på kort, för att 

sedan föra samtalet in på frågor gällande sortiment, det nya konceptet och förhållningar till 

genus och performativitet. Frågorna som följde berörde inte respondentens känslor eller 

tyckande, utan respondenten fick tala ur egen kunskap om företagets grundvärderingar och 

om arbetet de utför. Utan att försöka korrigera åsikter om genus eller könsöverskridande 

sortiment fick respondenten presentera sina och företagets resonemang och förhållningssätt 

till ämnet i fråga. Som Ahrne och Svensson (2015) rekommenderar avslutades intervjun med 

att förklara hur intervjumaterialet kommer hanteras och hur studien kommer att gå vidare, 

samt tacka för att respondenten tagit sig tid att delta i intervjun.  

 

Processen fortsatte genom utskrift och analysering av intervjun, för att ställa resultat mot de 

teorier och den litteratur som samlats in. Det insamlade materialet kategoriserades efter ovan 

nämnda modell för att få ett helhetsintryck över resultatet. De delar av intervjun som ansågs 

kvalificerade för redovisning samt analysunderlag till uppsatsens resultatdel transkriberades 

noggrant. 

 

4.1.2 Urval till intervju 

De forskningsfrågor som rapporten vill undersöka är helt avgörande för vilken person som ska 

intervjuas (Ahrne & Svensson 2015). Samhällsvetenskapliga frågeställningar grundas ofta i 

att undersöka förhållanden som har med organisationer att göra. Vid en undersökning som 

kommer att beröra organisationer sker först ett urval av vilken organisation/er som ska 

granskas. Efter att ha fått tillåtelse att ha med organisationen i sin undersökning är nästa steg 
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att välja ut vilka eller vilken individ i företaget som ska intervjuas (ibid). Urvalsprocessen för 

denna studie följde inte den naturliga ordningen, då jag som författare redan innan arbetets 

början valt Hope som företag. Vad som behöver belysas är att eftersom Hope är ensamma och 

unika i sitt koncept fanns det inga konkurrerande företag i urvalet för studien. Individen som 

kom att intervjuas valdes ut efter mailkontakt angående mitt arbete till en adress som gick att 

återfå på företagets hemsida, där de sedan ansåg att denne var den mest lämpliga representant 

för att besvara min intervju. 

4.2 Fokusgruppsintervjuer som vald metod  

För att undersöka hur modekonsumenter förhåller sig till genus, performativitet och kläder 

valdes det att utföra fokusgruppsintervjuer som undersökningsmetod. Detta anses enligt 

Redmond och Curtis (2009) vara en legitim kvalitativ metod för att få en inblick i 

sammanhang och helheten av det undersökta ämnet. Kvalitativa studier utgör attityder och 

meningar som representerar hur människor värderar symboler och agerar i den sociala 

omvärlden (Brinkmann & Torell 2014; Christensen et al. 2001; Wibeck 2010). Avsikten med 

att utföra fokusgrupper är att respondenterna ska stimuleras till att komma med konkreta och 

personliga svar på undersökningens frågor.  

 

Anledningen till varför fokusgruppsintervjuer utfördes istället för enskilda intervjuer är för att 

fokusgruppsintervjuer ger respondenterna möjlighet att i grupp uttrycka tankar och åsikter, 

något som Christensen et al. (2001) menar kan begränsas i en enskild intervju. Deltagare av 

en fokusgrupp kan även uppleva det som lättare för spontan diskussion då de känner sig 

tryggare tillsammans med flera personer än att bli intervjuad ensam (ibid). Bryman (2011) 

beskriver fokusgruppsintervjuer som en metod där flera respondenter deltar där intentionen är 

att de, i samspel med varandra, ska föra en diskussion kring ett ämne. Vidare anser han att 

fokusgruppsintervjuer är lämpligt då moderatorn vill skapa ett samspel mellan 

respondenterna. Detta samspel gör det möjligt för moderatorn att ta del av tankar och 

värderingar som inte diskuterats på samma sätt under en enskild intervju, då respondenter av 

en fokusgrupp uppmuntras till att reflektera kring sina åsikter vilket kan ge inverkan att 

uppfattningar ändras.   

 

Moderatorns roll i en fokusgrupp är att leda diskussionen kring det givna ämnesområdet, utan 

att styra respondenterna i för stor grad (Ahrne & Svensson 2015). Detta ansågs vara ett starkt 

argument till valet av metod då det kan uppmuntras till att värderingar exponeras genom en 

öppen diskussion. Moderatorn i en fokusgrupp behöver inte vara expert i ämnet men bör vara 

väl medveten om vilken kunskap som önskas genereras ur undersökningen och vilket syfte 

samt vilka forskningsfrågor som ligger i grund för denna (ibid).  Att moderatorn är insatt i 

studien ger möjlighet för att utveckla frågor som berör syftet och forskningsfrågorna. Då 

denna studie utgörs av att undersöka ett unikt och inte tidigare belyst koncept var det av stor 

vikt att presentera ämnet innan respondenterna fick ta ställning till det. Christensen et al. 

(2016) menar att moderatorns roll är begränsad. Vidare menar de att moderatorn måste 

avgränsa antalet frågor för att hålla fokusgruppen till ämnet. När ämnen som väcker starka 

känslor diskuteras tenderar fokusgruppsdeltagarna att ibland ta över diskussionen (Bryman 

2011). Fokusgruppen som studien utgjordes av var semistrukturerad. Wibeck (2010) anser att 
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semistrukturerade fokusgrupper är en lämplig metod att tillämpa när ämnet som ska 

undersökas kan uppfattas som känsligt. Respondenterna sätts då i en sårbar position och är i 

större grad villiga att dela med sig av åsikter och erfarenheter i ämnet. Värderingar, genus och 

frågor om könsidentitet kan upplevas som känsliga ämnen. Därför kan det som moderator bli 

svårt att leda diskussionen om oroligheter och konflikter uppstår bland deltagarna 

(Christensen et al. 2016).  

 

Ahrne och Svensson (2015) ser att mängden respondenter i en fokusgrupp bör vara 6–8 

stycken för att få ett material som är relativt oberoende av enskilda personers uppfattningar 

och värderingar. Deltagande av många respondenter kan ge påföljden av svårigheter till 

diskussion där samtliga deltagare kan involveras. Om fokusgruppen är för stor kan det leda till 

att deltagare undviker att samtala om ämnen som de anser sig ha för lite kunskap om eller 

erfarenhet av (Bryman 2011). 

 

4.2.1 Urval och rekrytering till studiens fokusgrupper  

Hylander (1998) och Ahrne och Svensson (2015) rekommenderar att deltagare i fokusgrupper 

ska vara så homogena som möjligt. Detta ansåg även jag kunnat vara lämpligt för min 

undersökning, då Trost (2010) samt Ahrne och Svensson (2015) påstår att det kan vara 

teoretiskt relevant att lyfta skillnader och likheter i förhållningssättet hos kvinnor och män. 

Därför sökte jag endast efter kvinnliga konsumenter till min första fokusgrupp, detta även för 

att kvinnor konsumerar mest kläder och hyser en starkare relation till konsumtion av mode 

(Birtwistle & Moore 2009; Fournier 1998; Jain, Takayanagi, & Malthouse 2014). Till min 

andra fokusgrupp sökte jag endast modekonsumerande män, detta för att Al-Mutawa (2016) 

sett att det är ett begränsat antal undersökningar om konsumtion av mode där män har 

deltagit. Meningen var att, från början, konstruera en tredje fokusgrupp där både kvinnor och 

män deltog men efter en diskussion med uppsatsens handledare drogs slutsatsen att två 

fokusgrupper räckte.  

 

Generation Y är flexibla, köpstarka, modeintresserade och är en stor del av 

konsumtionsmarknaden (Belleau, Summers, Xu & Pinel 2007; Loureiro & Breazeale 2016; 

Kaupins 2012; Workman & Studak 2006). Generation Y innefattar människor i åldrarna 10–

34 år men jag har avgränsat min sökning efter respondenter till åldrarna 20–30 år. För att få 

respondenterna att känna sig bekväma i att dela med sig av sina värderingar valde jag att söka 

efter mina deltagare utanför min bekantskapskrets, men som jag visste hade någon form av 

relation till varandra. Ahrne och Svensson (2015) menar att det kan vara fördelaktigt om 

deltagarna i fokusgruppen känner varandra, då de lättare kan relatera till varandras 

kommentarer. Detta gör även att respondenterna upplever en förtroendefull miljö där de öppet 

kan diskutera sina åsikter. Eftersom uppsatsens valda ämne kan upplevas känsligt är detta 

också ytterligare ett argument till varför fokusgrupper var en lämplig metod för studien. 

Ahrne och Svensson (2015) belyser dock att det även finns nackdelar med om respondenterna 

känner varandra då det istället kan påverka diskussionen negativt, detta hade jag därför i 

åtanke vid mitt urval, att se till att samtliga medlemmar var bekväma med gruppen de ingick i. 
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Vid förfrågan om personerna ville delta i fokusgrupp presenterades de kort för ämnet samt att 

de erbjöds full anonymitet.  

 

4.2.2 Genomförande av fokusgruppsintervjuer  

I denna studie utfördes två fokusgruppsintervjuer vid två olika tillfällen, detta argumenterar 

Bryman (2011) för, som anser att det finns en risk att undersökningen inte blir tillförlitlig om 

endast en grupps åsikter presenteras. Efterarbete såsom transkriberingar och analys är ett 

omfattande arbete (Wibeck 2010), därför fick undersökningen begränsas till endast två 

fokusgrupper då arbetet annars blivit för stort för den tidsram som undersökningen har 

tilldelats. Fokusgruppsintervjuerna grundades, likt företagsintervjun, av en intervjuguide (se 

bilaga 2). Intervjuguiden inspirerades av Halkier (2010), där en trattmodell teoretiseras vilken 

beskriver att moderatorn startar fokusgruppen genom att ställa större övergripande frågor 

kring ämnet, för att sedan specificera vad som undersöks. För att besvara studiens syfte och 

forskningsfrågor var denna guide formulerad med hjälp av den teoretiska referensramen, där 

de övergripande frågorna främst handlade om det undersökta konceptet och de mer 

specificerade frågorna var togs från delar av den teoretiska modellen.  

 

Fokusgruppsintervjuerna genomfördes den 19 och 22 april. För att hinna föra anteckningar 

schemalades dem med några dagar emellan, något som Ahrne och Svensson (2015) 

rekommenderar. Inför varje möte bokades ett grupprum på Textilhögskolan. Anledningen till 

varför ett grupprum bokades var för att minska risken att respondenterna skulle bli störda eller 

avbrutna. Textilhögskolans grupprum är tillräckligt stora för att samtliga respondenter skulle 

få plats och gav goda förutsättningar för att inspelning av fokusgrupperna skulle få en hög 

kvalité. Detta grundades även i att andra valet av plats för utförande av fokusgrupper skulle 

vara i mitt hem, något som Ahrne och Svensson (2015) anser bör undvikas då det kan vara 

mer känsligt och kan leda till att respondenterna tackar nej till att delta i undersökningen. 

Bryman (2011) argumenterar för inspelning vid fokusgruppsintervjuer, därför spelades 

ljudupptagning in från samtliga tillfällen, detta för att ge möjlighet till att i efterhand gå 

tillbaka och lyssna igenom intervjun. Eftersom jag är ensam författare av denna rapport 

filmades även respondenterna i fokusgrupperna. Detta för att säkerställa att få materialet i 

ytterligare en ljudfil samt för att, under transkriberingsprocessen, kunna vara säker på vilken 

respondent som talade. Både ljudupptagning och filmning godkändes av samtliga 

respondenter.  

 

För att undvika bortfall av respondenter skickades en påminnelse veckan innan det redan 

utsatta datumet. Inför båda fokusgruppstillfällen introducerades ämnet efterföljt av en 

inledande fråga, för att sedan som moderator av fokusgruppen avlägsna mig. Denna metod 

rekommenderas av Hylander (1998) som betonar att moderatorn, efter introduktionen av 

ämnet, främst bör ägna sig åt att sköta ljudupptagningen. Moderatorn bör inte ha stark 

kontroll av innehållet i fokusgruppen utan diskussionen bör ledas av gruppen. Om gruppen 

fastnar i ett ämne och inte kommer vidare med sin diskussion kommer öppna frågor ställas för 

att uppmana respondenterna att fortsätta dela med sig av synvinklar och erfarenheter i ämnet. 

Vid de tillfällen då tystnad uppstår ska moderatorn inflika med instruktioner om hur 
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deltagarna ska gå vidare (Hylander 1998). Detta förekom endast vid enstaka tillfällen, vilket 

Wibeck (2010) menar kan bero på att grupperna var homogena, vilket underlättar 

interaktionen. Under båda fokusgruppintervjuerna uppmanades gruppen att diskutera det som 

ansågs vara av högst relevans för att besvara studiens forskningsfrågor. Detta för att ge 

respondenterna möjlighet att förändra beskrivningen av deras uppfattningar. Förutom att spela 

in intervjuerna, fördes anteckningar om tankar och idéer som uppstod för vidare analys.  

 

Processen fortsatte efter respektive fokusgruppstillfälle genom utskrift och analysering av 

materialet, för att ställa resultat mot de teorier och den litteratur som samlats in. De delar av 

fokusgrupperna som ansågs kvalificerade för redovisning samt analysunderlag till uppsatsens 

resultatdel transkriberades noggrant. Ahrne och Svensson (2015) ser att en viktig aspekt inför 

resultatbearbetning är beaktandet av kroppsspråk och interaktion hos deltagarna i en 

fokusgrupp. Därför spelades videofilen upp direkt efter fokusgruppen för att anteckna 

urskiljande kroppsspråk vilket möjliggör en fördjupad analys.  

4.3 Analysmetod 

För att analysera materialet som samlats in av fokusgrupper och intervju tillämpas en abduktiv 

ansats. Rodrigues (2011) särskiljer tre ansatser: deduktiv ansats som något som bevisar hur 

det måste vara, induktiv ansats bevisar om något går att utföra och abduktiv ansats föreslår 

hur något kan vara. Abduktiv ansats beskrivs som ett sätt att förstå nya fakta som skapar 

allmänna begrepp, baserat på redan befintliga fakta. Processen för abduktiv ansats kan komma 

att beskrivas som skapandet av en förklarande hypotes för fakta, insamlad från det specifika 

ämnet, för att kunna nå det generella området. Att formulera en hypotes för den insamlade 

fakta gör det möjligt att kunna applicera den på framtiden och undersöka vilken effekt 

hypotesen kommer kunna leda till. Abduktion utgörs från början av fakta, utan att grundas i 

någon teoretisk modell och motiveras för att skapa en teori som kan beskriva överraskande 

fakta (ibid). En abduktiv ansats bildar och förklarar en ny hypotes, genom att studera fakta 

och utarbeta en teori för att förklara den.  

 

Den modell som skapats för att analysera material från fokusgrupper och intervju grundar sig 

i Judith Butlers teorier om performance och performativitet, vilken presenteras mer djup-

gående under teoriavsnittet. Genom att undersöka performativitet och performance kan olika 

dimensioner i skapandet av kön fångas och analyseras. För att kunna applicera denna teori på 

en mikronivå kombinerades den med att granska förhållandet till kläder under tre olika 

kategorier, inspirerat av Morison och Macleods (2013) undersökning. Dessa kategorier 

delades in som följande: betydelse i allmänhet, betydelse i sociala interaktioner samt 

betydelse för sig själv.  Detta för att skapa ett verktyg som kan analysera interaktion genom 

mode och påklädnad hos konsumenter och företag samt om och i sådana fall hur de normativa 

diskurserna i samhället påverkar klädpraktiker. På detta sätt kan relationsbundna särdrag 

uppmärksammas och även de faktorer genom vilka problem gällande kön och genus kan 

uppstå. I denna studie undersöktes processen för att identifiera samtliga betydelser genom att 

granska respondenternas förhållning till kläder, genus och performativitet. Detta undersöktes i 

intervjumetoden ur ett företagsperspektiv och i fokusgrupperna ur konsumentperspektiv.  
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4.4 Primär- och sekundärdata  

För att genomföra en tillförlitlig undersökning krävs insamling, presentation och analysering 

av sekundär- och primärdata (Christensen et al. 2016). Sekundärdata brukar benämnas som 

data som samlats in vid tidigare tillfällen. I denna studie har litteratur i form av främst 

referenslitteratur och vetenskapliga publikationer som berör genus, performativitet, 

värderingar och mode. Dessa har återfunnits genom bland annat databasen Summon, med 

hjälp av sökord som consumer behavior, gender och fashion discourses. Här begränsades 

sökningen till peer-reviewed publikationer. Anledningen till varför jag valde att använda mig 

av delvis engelska sökord var för att få en större bredd av sökresultat. Primärdata är data som 

samlas in genom undersökningsmetoder (Christensen et al. 2016). Denna data har återfåtts 

genom utförande av intervju och fokusgrupper.  

 

4.5 Metoddiskussion 

Motivet till valet att utföra fokusgrupper istället för intervjuer var för att ge möjligheten till 

diskussion om ämnet och en större bredd av det insamlade material än vad en enskild intervju 

givit. Vad som ansågs problematiskt med valet att utföra fokusgrupper var att endast två 

fokusgruppstillfällen minskar trovärdigheten av studien och att resultatet blivit mer pålitligt 

om fler fokusgrupper hade utförts. Vid mer omfattande studier hade fler fokusgrupper kunnat 

tillämpas för att få en större tillförlitlighet i resultatet. Även urvalet av fokusgrupperna kan 

ifrågasättas, då att dela in fokusgrupper efter kön kan uppfattas motsägelsefullt till studiens 

syfte. Avsikten med undersökningen var att utföra tre fokusgrupper, där den tredje som aldrig 

kom att utföras skulle erhålla respondenter av båda könen. Under arbetets lopp påvisades det 

dock att detta inte skulle vara möjligt att utföra inom den tidsramen som arbetet blivit tilldelat 

och därför blev det ett bortfall av en tredje fokusgrupp. Vidare kan det diskuteras om det hade 

varit till fördel om de två fokusgrupper som utfördes skulle varit kombinerade av kvinnor och 

män. Dock vill jag argumentera för att de utförda fokusgrupperna gav ett tillfredsställande 

svar till studien.  

 

Komplexiteten i den teoretiska referensramen kan kritiseras då moderatorn fick utföra en 

något för utförlig introduktion till ämnet. Då ämnet och konceptet är nytt på marknaden var 

det något som respondenterna erhöll bristfällig information om. Detta kan upplevas 

begränsade kvaliteten i studien. Dock ansågs inte detta påverka till den grad att 

forskningsfrågorna inte blev besvarade. Då forskningsfrågorna grundar sig i att granska 

förhållanden kring genus, performativitet och kläder är detta något som kan undersökas hos 

alla individer. 

 

Eftersom utförandet av studien skedde under en begränsad tid, med begränsade resurser och 

som dessutom berört ett hitintills ogranskat ämne anses inte studien tillräckligt omfattande för 

generalisering. Forsknings trovärdighet grundar sig bland annat i möjligheterna att 

generalisera, det vill säga om forskningen och dess resultat går att applicera på något om en 

större population eller annan miljö än den som har studerats (Ahrne & Svensson 2015). 

Studien utfördes på ett stickprov av populationen och går till viss del att applicera på en större 
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generation, dock med försiktighet. Eftersom ämnet som berörts kan ge en stor vidd av resultat 

är det svårt att dra slutsatser vad utfallet skulle blivit en större population granskats. Det är 

dock inte en irrelevant att applicera generalisering på dessa studier.  

 

Då det granskade konceptet är nytt ansågs det inte möjligt att utföra en kvantitativ forskning, 

som i många fall kan uppfattas som mer trovärdiga (Trost 2010). Kvantitativa metoder anser 

jag kan komma att tillämpas i liknande studier i framtiden, då Trost (2010) ser att kvalitativa 

studier ofta ligga i förstadier till kvantitativa undersökningar. Om en kvantitativ undersökning 

hade utförts i detta område hade det givit en större inblick i förståelsen för hur 

könsöverskridande koncept tas emot av samhället, snarare än endast individen.   
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5 Resultat och analys 

5.1 Konsumentprocessen  

 

 
 

Könsneutrala kläders betydelse i allmänhet upplevs, enligt fokusgrupperna, helt olika för varje 

individ. Denna aspekt resulterade i helt olika åsikter mellan den kvinnliga och den manliga 

fokusgruppen. Den manliga fokusgruppen var inställda på kläder är viktigt för utseendets 

skull och respondenterna här värderade plagg efter funktion snarare än i de estetiska attributen 

i dem. Därför lades inte lika stor vikt vid att värdera om plagget tillhörde kvinnligt eller 

manligt sortiment, plaggets huvudsakliga funktion var att sitta bra och att individen skulle 

trivas i det. Den kvinnliga fokusgruppen såg en större betydelse i plaggen och lade stor 

njutning vid shopping och värdering av varje plagg. Vid införskaffande av plagg såg den 

manliga fokusgruppen att processen gärna fick gå så smidigt som möjligt, vilket var en 

återkommande i diskussionen kring Hopes könsöverskridande koncept.  

 

Butler och Almqvist (2007) diskuterar hur konsumenter kan bli marginaliserade av normer 

om vad som är kvinnligt och manligt att bära, samt av modebutikers indelning av dam- och 

herrsortiment. Generellt såg de manliga respondenterna inga problem med att bära kläder från 

damavdelningen, dock ville de i butiker med sådana koncept ha hjälp med att hitta plaggen. 

De diskuterade Hopes storleksetikettering som en möjlig lösning på problemet. En av männen 

i fokusgruppen hade nyligen köpt ett par jeans från damavdelningen, som han sedan fått 

komplimanger för på grund av deras passform. Butlers teorier har påvisat att de 

kategoriseringar människor delas in i begränsar möjligheterna för uttryck av individen. Detta 

bekräftades av respondenten då han erkände att han inte skulle hittat dessa byxor, om han inte 

fått hjälp av expediten.  

 

”Jag provade ett par jeans, så sade jag till expediten att jag ville ha dem lite 

tightare vid vaderna. Då hade de inga från herravdelningen, utan de fick istället 

hämta ett par från damavdelningen. De satt perfekt. Sedan fick jag höra ’snygga 

jeans’ från mina vänner. Jag upplevde inte att jag hade köpt tjejjeans. Jeans som 

jeans – de satt bättre.”- Manlig respondent 1 

 

Vidare argumenterade den manliga fokusgruppen för huruvida det var relevant att vid sådana 

situationer att expediten berättar att de kommer från damavdelningen eller inte. Trots att 

samtliga respondenter ansåg sig mottagliga mot servicen menar de att andra konsumenter inte 

nödvändigtvis är redo för könsneutralt mode och därför bör det undvikas att berätta. Då kan 

upplevelsen i butiken försämras. Viktigt att poängtera är dock att om förtag har en 
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genusneutral performativitet, genom att kläderna inte symboliserar varken kvinnlighet eller 

manlighet, vilket är en del av det arbete som Hope utför för att motverka genusstereotyper, 

skulle mottagligheten förmodligen se annorlunda ut. Överskridningen mellan sortimenten 

hade inte varit lika tydlig och därför hade det inte varit av samma vikt som vid ett 

konventionellt sortiment. Vidare diskuterade gruppen hur en ideal butik och kundservicen där 

hade sett ut.  

 

”Det är en ganska ideal situation, att om kunden testar ett par jeans, får berätta 

vad den tycker om byxorna generellt men också vad den vill förbättra. Då kan 

expediten vara hjälpsam och säga ”vet du vad, vi har den här modellen, den 

passar bättre”. Sen tycker jag att expediten generellt kanske behöver ta lite mer 

ansvar, alla män kanske inte är så neutralt inställda till att köpa plagg från 

damavdelningen. Vissa män kanske skulle rygga tillbaka av bara ordet att det 

kommer från damavdelningen. Då kanske de inte ska säga det, utan bara ska säga 

’vi har en annan modell’. Istället för att stämpla kläderna.”- Manlig respondent 2 

 

De kläder som ingår i modesortiment samspelar eller utmanar med etablerade föreställningar 

och normerna om kön och genus vilket gör att individers klädda kroppar görs till aktörer i 

samhället (Butler & Almqvist 2007). Det konventionella modesortimentet kan innebära 

begränsningar för enskilda spontana performances, ett könsöverskridande sortiment, likt 

Hopes storleksetikettering, ger konsumenten en större möjlighet till att klä sig för sig själv 

istället för omvärlden. Den ovan citerade respondent anser att det könsöverskridande 

sortimentet skulle tas emot väl av somliga konsumenter, av somliga inte. Vilket kan 

ifrågasätta om det skulle vara en vanesak som kan komma att accepteras med tiden, eller om 

vissa individer alltid kommer begränsa sig till att bara vilja handla på respektive av de 

könsbinära avdelningarna. Vidare diskuterade grupperna huruvida det binära modesortimentet 

kan begränsa eller utöka möjligheterna för de konsumenter som har en tydlig vision för vad 

för plagg som de söker efter. Båda fokusgrupperna ansåg att konsumenter till en början skulle 

behöva få hjälp för att kunna förstå passformen av plagg från det andra könets avdelning. Här 

lägger samtliga respondenter, som tidigare nämnt, stor vikt vid mötet med expediten. De som 

konsument vill visa upp sin kropp och förklara vad för plagg de är ute efter för att sedan få 

hjälp att hitta detta. Om de däremot inte söker något specifikt plagg ser de stor fördel i att 

kunna välja mellan hela butikens sortiment, istället för att bara begränsas till en avdelning.  

 

”Hade jag gått in i en butik med könsöverskridande sortiment, där det är kläder 

som jag hade känt att ”det här hade jag velat ha på mig, det här stämmer överens 

med vad jag efterfrågar” då hade det inte spelat någon roll för mig om det även 

var ett utbud för kvinnor. Om det finns skjortor, jeans, t-shirts är det fortfarande 

sådana normativa saker som jag brukar ha och trivs i är det bara bra om utbudet 

är bredare. Det berör mig inte någonting om det är något som även kvinnor har 

på sig.”- Manlig respondent 3 
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En annan respondents tankar om ett könsöverskridande sortiment: 

 

”Det hade varit så skönt att gå in i en klädbutik som förmedlade ”hej vi har 

kläder” och att det var allt. Så kan man bara gå runt i butiken och se om man kan 

hitta något. Det är en extremt konkret linje mellan könsavdelningarna i butiker 

och man är fullt medveten om när man når den linjen. Det blir väldigt tydligt i 

vissa butiker färgmässigt. Det hade varit mycket skönare att gå in i en butik som 

bara hade kläder.”- Manlig respondent 4 

 

I allmänhet tycker fokusgrupperna att Hopes storleksetikettering och andra könsöverskridande 

sortiment utökar möjligheterna för hur individer kan klä sig, vilket de anser spännande och 

intressant. Av samtliga respondenter är 11 av 12 fullt mottagliga mot sortimentet. Den 

respondent som inte är helt mottaglig ser inte intresse av plagg från det andra könets 

avdelning, dock medger respondenten att det är ett steg i rätt riktning för modebranschen och 

har förståelse till varför det är en nödvändig fråga att ta upp. Fokusgrupperna leder vid 

återkommande tillfällen in diskussionen på hur kläder måste samspela med kroppen, likt 

Goffmans (1979) teorier indikerar. Respondenterna menar att detta samspel är när plagg både 

sitter bra och ska kännas bekväma för individen. De anser att den binära 

sortimentsindelningen begränsar för individen att hitta plagg som sitter perfekt och därmed att 

ett könsöverskridande sortiment hade gett större möjligheter för individen att trivas med de 

plagg som modeföretag erbjuder. 

 

 
 

Under fokusgruppsintervjuerna framkom det tydligt att i kläder finns det många symboliska 

attribut som kan värderas olika och väcka olika känslor. McNay (1999) menar att dessa 

symboliska attribut bland annat kan upprepa normer om genus och kön. Kläder kan 

sammanfogas med individens identitet, eller raka motsatsen. Detta stöds av Entwistle (2000) 

som menar att den primära funktionen i modeprodukter har kommit att bli oviktig och det är 

rollen som produkten spelar i konsumenternas liv som påverkar. Konsumenters val av produkt 

grundar sig därför till en stor del av att den överensstämmer med individens underliggande 

värderingar. Entwistle (2000) menar även att hur kläderna känns på kroppen uppfattas olika 

av varje individ och bekvämlighet kan ses som en kulturell konstruktion som sammankopplas 

med de föreställningar som finns om att passa in i olika klädkonventioner. Detta bekräftades 

av respondenter som ansåg att de klär sig efter den miljön de vistas i samt att påklädnad är ett 

sätt att uttrycka sig till omvärlden.  
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”Kläder är en viss form utav kommunikation. När du ser en annan människa så 

tänker du direkt ’ja men den här människan är den typen av människa – det här 

är en affärsman, det här är en skejtare’ och så vidare. Vad du har på dig för 

kläder säger någonting om dig själv. Du bär ju inte kläderna för din egen skull, 

för det är det där du tycker är skönt att ha på dig. Utan du bär dem för vad du vill 

kommunicera till andra människor i omvärlden.” - Manlig respondent 1 

 

Den mest utmärkande distinktionen mellan den kvinnliga och den manliga fokusgruppen var 

att kvinnorna diskuterade hur deras kläder påverkar hur andra i omvärlden attraheras av dem. 

Dejting kom upp som en del av samtalet, där en respondent diskuterade värdet i plaggen inför 

första mötet med en potentiell partner. Detta är en del av vad Gradén och Petersson McIntyre 

(2009) kallar för en förkroppsligad kunskap, vilken medför att individen uppmärksammar vad 

kroppen gör med kläderna och vad kläderna gör med kroppen. Den respondent som 

diskuterade dejting och påklädnad i relation till varandra uttryckte sig att egentligen föredra 

manligt kodade plagg, men att hon ändå hade tankar om att det är fel att klä sig i detta vid 

sociala interaktioner som exempelvis vid dejting.  

 

”När jag skulle på dejten upptäckte jag att jag inte kunde förändra på mig själv. 

Jag insåg att när dejten väl kom klädde jag mig en grå t-shirt, svarta jeans och en 

jeansjacka. Det är tråkigt att om man känner för att klä sig så känns det som att 

killar tänker att man är en i gänget, snarare än en attraktiv kvinna.”- Kvinnlig 

respondent 1 

 

Samtliga i den kvinnliga fokusgruppen anser dock att de inte vill tänka på det sättet. De vill 

klä sig som de vill, för sin egna skull.  

 

”Om du ska gå på dejt ska du inte klä dig i andra kläder för att tillfredsställa den 

andra personens preferenser, du ska klä dig i det du trivs i och i det som 

överensstämmer med dig som individ.”- Kvinnlig respondent 2 

 

Könsöverskridande och könsneutrala sortiment indikerar på att reducera detta förhållningssätt, 

att klä sig för att attrahera andra. Dessa sortiment låter individen välja vad som 

överensstämmer med denne som individ. Som normerna ser ut idag skulle möjligtvis ett 

sådant koncept betyda olika för kvinnor och för män. Om kvinnor handlar kläder från den 

manliga avdelningen är övervägande delen av dessa plagg inte lika figurnära som om kvinnan 

hade handlat på damavdelningen. Sammankopplas detta med de fördomar som respondent 1 

nämner ovan skulle dessa plagg inte attrahera män. Utan att gå djupare in på vad som utgör 

attraktion kan det ifrågasättas om könsöverskridande och könsneutrala sortiment förskjuter 

normerna av den kvinnliga påklädnaden ytterligare. Kvinnlig klädsel idag är inte 

nödvändigtvis åtsittande och framhävande av den kvinnliga kroppen, men vad som här 

påvisas finns ändå en viss tanke om att det bör vara så för att attrahera andra. Om det kom att 

bli en trend för företag att införa könsneutrala sortiment hade dessa tankar ändrats. Om den 

manliga klädseln ska analyseras på samma vis, kan det ifrågasättas hur attraktionen då hade 

sett ut.  
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Det fanns en viss medvetenhet i båda fokusgrupperna om att kläder och påklädnad kan väcka 

fördomar, både hos dem själva och hos människor i deras omgivning. Mer specifikt gick 

samtalen in på hur de har fördomar mot olika klädstilar och även hur män och kvinnor i dessa 

klädstilar ser ut. Återkommande i fokusgruppen med män var fördomen att om en man skulle 

klä sig i kjol eller klänning skulle detta vara för att väcka uppmärksamhet och provocera, när 

han i själva verket kanske bar det för det för att det är något han trivs i. Denna fördom 

beskriver vad Goffman (1979) beskriver som en överensstämmelse mellan individen och 

publik, det vill säga vad individen framträder och hur omvärlden tolkar detta.  

 

”Att som kille ta på sig en klänning, för sin del gör han kanske inget statement 

med det, utan tänker ”klänning det är skönt när det är sommar och det blåser” 

men omvärlden kommer se det som ett statement med sexuella anknytningar till 

det.” – Manlig respondent 4 

 

Trots att de erkände att de kände dessa fördomar var respondenterna självkritiska, vilket 

uttrycktes specifikt då en deltagare i gruppen kände en man som gillade att bära kjol. 

Goffmans (1979) teorier kritiseras av respondenterna, då den påstår att alla individer i 

omvärlden skulle tolka påklädnad på samma vis. Respondenterna menar att det finns grupper i 

samhället som uttrycker starka åsikter genom sättet de klär sig men att denna påklädnad tolkas 

av individer beror på umgängeskretsen som personen själv befinner sig i. Olika personer är 

olika mottagliga för sätt att sticka ut.  

 

”Om det är accepterat av dina vänner beror på vilken umgängeskrets du är i, 

vissa hade reagerat negativt på att du bar kläder från damavdelningen, vissa 

hade inte brytt sig alls.”- Manlig respondent 4 

 

 
 

En del av respondenterna ansåg att kläder är något personligt och att val av kläder grundar sig 

i känslor. Kläder är inte bara ett sätt att skapa sig en stil, utan de representerar främst vad 

personen känner sig bekväm i. Dock var respondenterna kritiska mot aspekten ”vad personen 

känner sig bekväm i” då de var medvetna om att dessa känslor grundas från diskurser av 

normer och värderingar, som omvärlden och samhället har skapat, som ligger djupt rotade i 

individen. Detta påvisade en medvetenhet om begreppet performance (Butler & Almqvist 

2007) som används för att beskriva hur konsumenter klär sig efter de rådande 

föreställningarna om vad som kvinnligt och vad som är manligt. 
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”Det spelar ingen roll hur socialt progressiv jag tror att jag är. Jag kommer inte 

döma någon annan, i alla fall inte utåt. Jag kommer ha konstiga tankar som jag 

inte kan hjälpa själv, om jag ser en man i en klänning eller i en kjol. Men jag 

kommer inte skamma den personen öppet för det. Men när det kommer till mig 

själv hade jag inte kunnat ha på mig det. Det hade känts konstigt för mig. Jag vet 

inte var de internaliserade känslorna kommer ifrån. Var dessa känslorna än 

kommer ifrån hade jag inte känt mig bekväm i sådana kläder.” – Manlig 

respondent 2 

 

Trots denna medvetenhet, om vad denna respondent kallar internaliserade känslor, fanns det 

tydliga argument för att kläder påverkar på en individualistisk nivå. Butler och Almqvist 

(2007) menar att performance är alltid genom en klädd kropp vilken grundar sig i att 

konsumenter klär sig i enlighet med de diskursiva konstruktionerna som finns i samhället. 

Respondenterna visade sig vara medvetna om att valet av kläder kan bero på hur de vill bli 

uppfattade av omvärlden, men betonade även hur viktigt det är att kläderna speglar dem 

själva. Trots omvärldens normativa diskurser och värderingar är ändå det viktigaste för 

respondenterna att kläderna stämmer överens med deras självbild, vilket överensstämmer med 

Gradén och Petersson McIntyres (2009) teorier. En av de kvinnliga respondenterna: 

 

”Jag klär mig kvinnligt, jag har kjol och klänning för att jag gillar det. Rent 

utefter min kropp skulle jag inte kunna bära plagg från herravdelningen, visst att 

jag skulle kunna, men det sitter inte fint. Så därför vill jag ha något som sitter fint, 

som jag trivs i, som känns som en del av mig.”- Kvinnlig respondent 3  

 

”Sen är det vad man ser sig själv i och vad man är van att ha, jag skulle kunna ha 

på mig en klänning och att den satt bra, men jag känner mig lätt utklädd och det 

känns inte som jag när jag bär det. Även om den skulle sitta bra på min kropp 

skulle jag inte känna mig bekväm.”- Kvinnlig respondent 1 

 

I båda fokusgrupperna löd argumentet att modesortiment borde innefatta både svart och vitt 

men att gråzonen mellan dessa behöver breddas. Av de kvinnliga respondenterna uttryckte sig 

endast en att hon inte var intresserad av att handla på herravdelningen, för att det inte stämde 

överens med hennes självbild. Respondenten var för ett könsöverskridande sortiment, men 

ansåg inte sig själv som en blivande konsument av en sådan innovation. Resterande i den 

kvinnliga fokusgruppen och även samtliga i den manliga fokusgruppen ansåg ett 

könsöverskridande sortiment som lönsamt, både för företag och för individen. Utan att ha 

vetat detta sedan tidigare var alltså majoriteten av respondenterna konsumenter som skulle 

falla under ”gråzonen”.  
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Oberoende av hur stor betydelse kläder har –  i allmänhet, i sociala interaktioner eller för 

konsumenten själv – grundar sig konsumenters värderingar i samhällets utveckling och 

rådande diskurser. Genom dessa diskurser påverkas konsumentens performance, där denne får 

välja om den vill bryta de normativa diskurserna eller samspela med dem (Butler & Almqvist 

2007; Goffman 1979). Respondenterna i båda fokusgrupperna ser att en stor del av 

konsumenterna på den svenska marknaden är omedvetna om samhällets påverkan av deras val 

av performance. Respondenterna menar att konsumenter som uppmärksammat denna 

påverkan visar det genom bland annat provocerande utklädnader. Detta är något som 

respondenterna dock har förståelse för, då de anser att frågan behöver uppmärksammas för att 

bryta de normativa föreställningarna om vad som är socialt acceptabelt. Ett 

könsöverskridande sortiment ser respondenterna som en väg för att hjälpa konsumenter i att 

uttrycka sig själva i sin performance, snarare än att uttrycka vad samhället har format dem till.  

 

”De gränser jag drar är för det som sticker ut. Och det som sticker ut är vad som 

samhället inte är överens med, det som bryter mot de sociala normerna. Sen om 

de gränserna flyttar på sig då blir det en helt annan grej.”- Manlig respondent 5 

 

Respondenterna är överens om att samhället är ständigt under förändring och att denna 

förändring medför att gränserna för vad som anses manligt och kvinnligt samt vad som anses 

representera man respektive kvinna förändras i takt med samhället. Vad som ansågs sticka ut 

förr är naturligt att bära idag och tvärtom. Denna diskussion resulterade i att respondenterna 

diskuterade hur de normativa diskurserna kan brytas och hur modeföretag kan hjälpa individer 

till att våga den påklädnad som stämmer överens med deras självbild. De ansåg att 

storleksetiketter var ett sätt att inte bryta, men ta ett steg mot en mer genusneutral framtid.  

 

   
 

Respondenterna visade en tydlig medvetenhet om att processen för den bild som samhället har 

av kön kommer till av imitationer och repetitioner av könsnormer. Båda fokusgrupperna 

tenderade till att diskutera komplexiteten i att de själva var en del av samhället som upprätt-

håller imitationerna av könsnormer och genusstereotyper, för att sedan försöka ge förslag till 

att hitta ett sätt att bryta dessa.  
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”När jag tänker på plagg som kjolar, klänningar så tänker jag ’det ÄR 

kvinnoplagg’ - det är ingenting jag hade tagit på mig. Män hade dock garanterat 

älskat att klä oss i kjol om det inte var för de sociala normerna.” – Manlig 

respondent 1   

 

Vid upprepade tillfällen skedde uttalanden som citatet ovan och när respondenterna 

analyserade sina performativa handlingar återgick argumenten för påklädnad ständigt till att 

de normativa tankarna alltid låg i grund till respondenternas performances. Som argument till 

undoing gender beskrev en respondent att trots att hon stödjer det könsöverskridande 

konceptet vill hon inte känna en press att bära icke kvinnliga plagg. Hon kommenterade dock 

att det könsöverskridande storlekssystemet var en liten innovation som inte skulle orsaka 

sådana känslor. En manlig respondent belyste att för att bryta könsnormer som man kan det 

behövas ta till mer extrema åtgärder, då att bära könsöverskridande plagg kan av omvärlden 

tolkas som ett statement, trots att den som bär det nödvändigtvis inte vill uttrycka något 

särskilt genom sin påklädnad.   

 

”Jag vill helst inte säga någonting genom det jag har på mig. Jag vill klä mig i 

det jag känner mig bekväm i. Bekvämligheten ändras efter vad vårt samhälle 

tycker är acceptabelt.” – Manlig respondent 3 

 

Trots det komplexa i att bryta samhällets könsnormer genom sin performance såg majoriteten 

av respondenterna i fokusgrupperna en större tendens att välja undoing gender, det vill säga 

att utmana vad samhället anser kvinnligt respektive manligt korrekt att bära. Respondenterna 

såg ett stort intresse till att pröva och förskjuta de normativa gränserna. Återkommande 

argument var att om de skulle handla könsöverskridande var det av stor vikt att plaggen 

fortfarande överensstämde med deras stil och dem som individer. 

 

”För mig hade det inte spelat någon roll att gå över till damsortimentet, så länge 

kläderna hamnar i min klädstil. Vad jag anser är min klädstil. Så länge det är i 

min klädstil så hade det inte spelat någon roll för mig om det var anpassat för 

kvinnor eller män. Jag kommer fortfarande tycka det är snyggt, om det är min 

klädstil och om jag känner mig bekväm i det.” – Manlig respondent 6  

 

Respondenterna menade även att det finns olika nivåer av könsutmanande. Att utmana 

gränserna behöver nödvändigtvis inte vara ett statement utan på individuell nivå kan 

konsumenter välja hur långt de vill överskrida. Det behöver nödvändigtvis inte vara att handla 

från det motsatta könets avdelning. 

 

”Det finns en viss rolig sak med att klä sig utmanande, men det finns olika typer 

av utmanande. Har jag på mig en skjorta som sticker ut mycket, som jag trivs i för 

att den är rolig, men den sticker ut, då kanske jag utmanar. Men då trivs jag 

fortfarande i den.” – Manlig respondent 4  

 

En respondent bekräftade vad som stöds av Chowdhury, Desai och Bolton (2014) samt 

Gradén och Petersson McIntyres (2009) studier, att storleksetiketter kan upplevas svårtolkade 

och därför begränsa huruvida konsumenter vill överskrida sortimenten för att utmana den 

normativa påklädnaden. 
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”Jag känner lite mer att jag skulle kunna tänka mig att handla från 

herravdelningen, men i och med att de har andra storlekar så är det svårare att 

hitta.” – Kvinnlig respondent 6  

 

Sammanfattningsvis resulterade fokusgrupperna i, vad som överensstämmer med Butler och 

Almqvist (2007) samt Morison och MacLeod (2013), att trots att konsumenter vill klä sig för 

sig endast för sig själva, finns alltid publiken och omvärlden i åtanke vid påklädnad.  

 

”Hur gärna jag än vill säga att jag klär mig för mig själv, så klär jag mig för 

omvärlden.” Kvinnlig respondent 1 

 

5.2 Konsumenternas skapande av performativt genus  
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5.3 Företagsprocessen 

 
 

Modets förhållande till genus och performativitet är vad som grundade varumärket Hope från 

start. Ägarna såg ett gap på den svenska marknaden och ville starta ett varumärke som de inte 

tyckte fanns vid den här tiden. Vid 2001 var marknaden annorlunda, främst i utbudet av 

damkläder där bilden var kvinnlig, feminin, blommig och böljande, en genuskodad 

porträttering som Entwistle (2000) menar är viktig men svår att eliminera. Hope grundades 

för att ändra på denna bild till en mer könsneutral och redan vid första kollektionen visade ett 

mer maskulint utbud för kvinnor.  

 

”Man hade inspiration och influenser ifrån uniformer, ifrån herrkonfektion som 

man ville ge till tjejer. På den tiden så var det annorlunda, så det var ganska 

uppseendeväckande och stack ut.” – Representant för Hope.   

 

Vad företaget i allmänhet vill bidra med är ett avskalat mode. Företaget värderar vardagsmode 

och kvalité, vilket de har gjort från starten 2001. Plaggen ska kunna leva mellan säsongerna 

och behöver nödvändigtvis inte följa de trender som råder då de släpps. Representanten menar 

att grundtankarna kring sortimentet är att konsumenten ska kunna ha en smal garderob men 

som man kan kombinera på olika sätt och att uppmana kunden till att hellre handla några få, 

dyrare plagg med högre kvalité än att handla för att få en bred garderob. Den garderob som 

Hope erbjuder är influerad av det maskulina, där den som bär plaggen ska kunna känna sig 

avslappnad och ledig. Trots att Hopegarderoben är influerad av det maskulina undviker 

företaget att genom sitt sortiment porträttera kroppen på ett genuskodat vis, något som 

Entwistle (2000) menar att modeföretag har en tendens att göra.  

 

”Man såg inte den här tjejen som trippade omkring på ett par höga klackar utan 

man såg en kvinna som var stark och hade självförtroende och som ville ha kläder 

som man kunde leva i. Tänk dig att det kommer in en tjej i ett rum och så har hon 

en jättesnygg topp på sig. Då är det inte Hope. Men om det kommer in en tjej i ett 

rum och du tänker vilken cool tjej, då är det Hope.” – Representant för Hope.  

 

Hopes sortiment segmenterar sig mot individen, en strategi vilken rekommenderas av bland 

annat Ghosh Chowdhury, Desai och Bolton (2014). Det Hope vill göra är att lyfta personen, 

istället för att erbjuda plagg som är utanför konsumenten som person. De vill lyfta människan 

och att de som bär varumärket ska känna sig trygga i sig själva, ha självförtroende och stå 

med båda fötterna på jorden. Dessa aspekter är det som har gett påföljden att företaget valt att 

jobba med mångfaldsfrågor. 
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Vid överlämningen av företaget, från de förra ägarna, såg den nya ledningen bakåt och 

granskade vilka värderingar som funnits. De uppmärksammade då att leverera herrmode till 

kvinnor är något som majoriteten av modeföretag gör idag. Det ansågs därför inte tillräckligt 

särskiljande. Därför ifrågasatte de, från företagets värderingar, vad det är att ta ställning på 

modemarknaden idag.  

 

”Är det faktiskt inte som så att idag är vi helt självklart att en tjej får klä sig i 

herrkläder, men hur ser det ut för en kille? Det var i den diskussionen och i de 

funderingarna som Changes startade. Vi ville någonstans prata om förändringen i 

omvärlden och det som ungdomar funderar mycket på idag. Vad är det för 

någonting? Som liksom grundar till våra värderingar.” – Representant för Hope.  

 

 
 

Som tidigare belysts genom bland annat Petersson McIntyres (2010) teorier finns det flera 

negativa påföljder av att dela in företagets sortiment efter kön. En av de viktigaste är 

designaspekten, att alla kroppar inte är formade efter vad som anses kvinnligt och manligt, 

vilket skapar en missnöjdhet hos företagets kunder. Ledningen i modeföretaget Hope började 

höra från sina enheter på marknaden att män köpte byxor från damavdelningen. De såg att 

deras byxor på herravdelningen inte passade en man som var mindre än genomsnittet. Från 

företagets butiker hörde de att män tyckte att dambyxorna var lite coolare, mer annorlunda än 

herrbyxorna och därför var det många män som köpte dessa. Som tidigare nämnt anser inte 

Hope att det längre är särskiljande att erbjuda herrmode till kvinnor. De anser att det inte finns 

några frågetecken kring om kvinnor bär herrkläder, men istället ifrågasätter de om hur det ser 

ut om män vill bära damkläder. Den diskussionen och funderingarna ledde till 

unisexkollektionen Changes, som företaget lanserade hösten 2016.  

 

”Det är jättehäftigt. Med diversity, med mångfald, med förändringarna inom 

modevärlden, att det händer mycket, det var många sådana här saker som 

sammanföll samtidigt som gjorde att vi bestämde oss för kollektionen Changes.” –

Representant för Hope.  

 

Den intervjuade representanten är medveten om att samhällets diskurser, vilka Butler och 

Almqvist (2007) förklarar mer ingående, påverkar både företagets och konsumenternas syn på 

kläder. Dessa diskurser är en av de största anledningarna till att företaget behåller sin binära 

sortimentsindelning, då dessa konstruerar hur samhället och individen ser på kön, genus och 

den klädda kroppen. Hela tiden behöver företaget även tänka på sitt sortiment ur 

lönsamhetssynpunkt och representanten betonar att marknaden är ännu inte redo att ta emot 

ett helt könsneutralt sortiment. 
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Hon belyser att kvinnor och män ser olika ut och marknaden är idag indelad efter just dessa 

två kategorier. Genom konceptet A new standard tar de ett litet steg, för det är vad marknaden 

är mottaglig för.    

 

”Om man tittar på vad vi attraheras av så är det fortfarande som så att vi har lärt 

oss massa saker från det att vi föddes som gör att vi attraheras av olika saker. Det 

är någonting som vi inte kan bortse från, trots allt. Och att kroppen ser olika ut, 

där man kan gruppera ihop vissa saker bättre än andra, exempelvis efter längd, 

där kvinnor kanske har större likheter mellan varandra och män har större 

likheter mellan varandra.”- Representant för Hope.  

 

 
 

Under processen för unisexkollektionen Changes frågade ledningen sig hur de skulle märka 

kollektionen. De ville inte märka den small, medium, large utan de ville göra det enklare för 

både män och kvinnor att förstå vilket plagg de skulle välja i en kollektion som var unisex. 

Chowdbury, Desai och Bolton (2014) samt Gradén och Petersson McIntyre (2009) 

argumenterar för detta koncept då deras studier påvisat att konsumenter upplever det 

ångestframkallande att köpa produkter från det motsatta könets avdelning och att denna 

ångest grundar sig i rädsla över att inte kunna hitta kläder som passar individens kropp. 

Därför märktes Changes med både herr- och damstorlek. När de gjort den förändringen i 

unisexkollektionen så kände de att de ville hjälpa sina kunder att göra dessa val i även en 

vanlig kollektion. Företaget ville att både män och kvinnor lätt skulle förstå vilken storlek de 

skulle välja om de valde att handla från det andra könets avdelning. De ville genom sin 

märkning visa båda storlekarna och således kommunicera att det är tillåtet att handla från 

båda avdelningarna.  

 

”Det finns en anledning till varför det finns en herr och en damstorleksmärkning 

och det är för att tjejer och killar ser olika ut i kroppen om man ser till den stora 

massan. Vi har, i alla fall i dagsläget, bestämt oss för att vi har två olika 

kollektioner. Och det innebär att alla människor har dubbelt så mycket att välja 

mellan, beroende på deras kropp ser ut kan det vara bra att välja någonting ifrån 

dam eller herr.”- Representant för Hope. 

 

Företaget ser arbetet med A new standard är något som gett dem kraft och motivation internt.  

Generellt ser de att mångfaldsfrågor är något som skapar kreativitet i bolaget, i flera olika 

aspekter. De värderar varför det är viktigt för dem att fortsätta arbetet, men också för vem det 

är viktigt att göra det. Lika mycket som de värderar att arbeta med mångfaldsfrågor för deras 

kunder ser de vikt vid att arbeta med det internt.  
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Som Gradén och Petersson McIntyre (2009) diskuterar kan jämställdhetsarbete och arbete 

med genusfrågor ses som lönsamt då det ökar kunskap hos företagets anställda. Samtliga 

anställda på Hope brinner för frågorna och är samtidsintresserade. Representanten ser att då 

frågor om könsneutralitet är stora vågar de inte gå emot alla konventioner på en och samma 

gång. Hon ser att företagets arbete kommer ske steg för steg istället och att de som företag 

kommer utmana mycket mer framöver. 

 

 
 

Redan från starten av företaget 2001 har den viktigaste grundvärderingen varit undoing 

gender. Företaget ser, trots sin binära indelning av sortimentet, att hylla individen är det 

viktigaste. Kläderna som de erbjuder ska inte representera vad som normativt anses kvinnligt 

eller manligt, utan vad produkterna representerar får konsumenten själv välja. Företaget ser att 

genom påklädnad av plagg från Hope känner konsumenten sig enhetlig med plagget, att 

plagget styrker självförtroende och självkänsla, vilket Morison och MacLeod (2013) bör vara 

ett av de grundläggande argumenten till att konsumera produkter. 

  

”Våran tanke är att utöka möjligheterna, och vi tror att om vi skulle göra en 

unisexkollektion då skulle vi minska möjligheterna. Du måste göra väldigt mycket 

kompromisser om du ska göra en unisexkollektion, så det kommer bli en 

kollektion som passar färre istället för att erbjuda mer.”- Representant för Hope.  

 

Representanten är väl medveten om företagets brister när det kommer till benämning av 

företagets kunder. Hon poängterar deras återkommande diskussion om begreppen 

male/female och hur företaget, trots motvilja, genom dessa begrepp lägger sina kunder i olika 

fack. Med A new standard utökar de möjligheterna för undoing gender, ur företaget såväl som 

konsumentens perspektiv.  

 



 

- 33 - 

 

5.4 Företagets skapande av genus genom sortiment 
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6 Diskussion 
Representanten från Hope upplever att det finns en acceptans för kvinnor att handla från 

herravdelningen, men att det inte är lika accepterat för män att handla från damavdelningen. 

Att denna studiens fokusgrupper var indelade utefter kön kan därför anses som fördelaktigt, 

då distinktioner mellan den manliga och kvinnliga uppfattningar belystes. Likt 

representantens spekulationer finns det hos konsumenter en normativ uppfattning om vad som 

är socialt acceptabelt när det kommer till påklädnad hos de olika könen. Det fanns en tydlig 

stereotypisk uppfattning om hur män klär sig och bör klä sig, men hur kvinnor klär sig är 

något mer komplext att beskriva.  

 

En av de viktigaste skillnaderna mellan fokusgrupperna var just vad de värderar i produkter 

och det könsöverskridande varusortimentet. Som Entwistle (2000) uppmanar till så 

undersökte denna studie hur klädval manifesteras i relation till kategorier, i detta fall kön och 

sammanhang. Vad som tydligt påvisades i denna studie är att konsumenter är medvetna om 

hur kläder representerar kön samt att de anpassar sin klädsel efter det sammanhang de 

kommer att vistas i. Något motsägelsefullt mot Goffmans (1979) teorier så resulterade 

fokusgrupperna i att det inte så viktigt för individen att känna en överensstämmelse med sin 

publik. Dock betonade fokusgrupperna att de ändå är medvetna om att publiken, det vill säga 

samhället och människor i omvärlden, tolkar deras påklädnad på individuell nivå. Oavsett om 

vilken performativitet konsumenten valt, det vill säga om de väljer att följa och repetera 

könsnormer (doing gender) eller att bryta upprepningen av normer (undoing gender), spelar 

omvärlden en viktig roll hur denna, vad Butler och Almqvist (2007) kallar performace, tolkas. 

Resultatet av fokusgrupperna överensstämmer med Goffmans uttalande om att individens 

process av påklädnad är påverkad av de rådande diskurserna i omvärlden. Goffman (1979) 

menade att mode, genom individen, blir ett kroppsligt iscensättande av diskurser om genus. 

Fokusgruppen såg det av intresse att diskutera dessa diskurser och den betydelse de 

förmedlar, som exempelvis i sociala interaktioner där en man klädd i kjol kan väcka starka 

känslor och åsikter hos individerna i omvärlden, då denna påklädnad inte överensstämmer 

med de normativa diskurserna. Om det kroppsliga iscensättandet hade skett helt på individens 

egna villkor hade det möjligtvis givit konsumenten en annan bekvämlighet, utanför normativa 

genusperspektiv.  

 

Kläders betydelse på respondenternas individuella nivå tolkades, Likt Entwistles (2000) 

teorier, främst i bekvämlighet. Denna bekvämlighet grundas i de föreställningar som 

respondenterna har om att passa in i omvärlden. Dessa föreställningar, menar Entwistle 

(2000), påverkas till en stor grad av modesystemets binära indelning av kön. Modesystemet 

upprätthåller de normativa regler om hur individer ska klä sig och vad som är korrekt i sociala 

praktiker. Respondenterna diskuterade hur samhället, om modesystemet sett annorlunda ut, 

förmodligen hade haft andra normer om påklädnad. Som Kawamura (2007) indikerar på finns 

det mångtydiga och oprecisa betydelser i mode, vilka ständigt är under utveckling och svåra 

att definiera, något som även bekräftades i denna studie.  
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Det förhållningssätt som konsumenter i allmänhet har till kläder och ett könsöverskridande 

modesortiment skiljer sig mellan varje individ. Som respondenterna i studiens fokusgrupper, 

vilket även representanten från Hope nämnde, ska inte de konsumenter som vill klä sig 

normativt bli bortglömda. Om de könsöverskridande affärsstrategierna tar längre steg än vad 

konceptet A new standard gör kan det ifrågasättas hur mottagliga den stora massan kommer 

vara till detta. Som representanten från Hope återupprepade gånger nämnde är det fortfarande 

individen företag bör rikta sig till. A new standard ett sätt att hjälpa konsumenterna till att 

bredda sitt urval, utan att företaget behöver lägga till fler produkter i sitt sortiment. Som 

Chowdhury, Desai och Bolton (2014) samt Gradén och Petersson McIntyre (2009) nämner 

kan konsumenter uppfatta det som ett ångestframkallande moment att överskrida sin 

avdelning. En respondent i en av studiens fokusgrupp såg en tydlig linje i butiken mellan det 

manliga sortimentet och det kvinnliga sortimentet. Den linjen visade en avgränsning av vad 

som är korrekt och inte korrekt att handla, beroende på vilket kön konsumenten har. Som 

företag kan det anses som ett litet steg att lägga till båda könens storlek på plaggens etiketter, 

men för konsumenten kan det vara mycket mer.  

 

Något motsägelsefullt mot Goffmans (1979) teorier är det inte så viktigt för individen att 

känna en överensstämmelse med sin publik, dock betonade fokusgrupperna att de ändå är 

medvetna om att publiken, det vill säga människor i omvärlden, tolkar deras påklädnad på 

individuell nivå. Dock överensstämmer fokusgrupperna med Goffmans uttalande om att deras 

process av påklädnad är påverkad av de rådande diskurserna i omvärlden. Goffman (1979) 

menade att mode, genom individen, blir ett kroppsligt iscensättande av diskurser om genus. 

Fokusgruppen såg det av intresse att diskutera dessa diskurser och den betydelse de 

förmedlar, som exempelvis att en man klädd i kjol kan väcka starka känslor och åsikter hos 

individerna i omvärlden, då denna påklädnad inte överensstämmer med samhällets normativa 

diskurser.  

 

Representanten från Hope betonade att sedan start har modeföretaget allmänna 

grundvärderingar varit att hylla individen. Detta genom ett något könsneutralt sortiment, som 

till en början främst ville hjälpa kvinnor att orientera sig på herravdelningen. Företaget ser 

också kvalité och vardagsmode som huvudsakliga värderingar och att deras kunder ska kunna 

ha en smal garderob, fast med deras klassiska snitt en stor valmöjlighet till att kombinera 

plaggen. De klassiska snitten stödjer det könsöverskridande synsättet, då dessa plagg 

nödvändigtvis inte behöver vara figurnära eller genuskodade. Som Entwistle (2000) samt Lee, 

Pant och Ali (2010) betonar stödjer konsumenter de företag som återspeglar de värderingar 

som liknar deras egna, vilket Hope såg innan processen för A new standard påbörjade. 

Företaget är noggranna med att granska de problem och begränsningar som kan uppstå av ett 

binärt sortiment och värderar att ge konsumenten en större vidd av plagg att välja på ur deras 

sortiment. Företaget är även noggranna med att diskutera hur könsöverskridande sortiment tas 

emot av konsumenter och har därför valt att ha kvar sin dam- och herravdelning. Gradén och 

Petersson McIntyre (2009) belyser att ett binärt modesortiment förmedlar en distinktion 

mellan könen och att företaget har en förutfattad mening att konsumenter faller under 

kategorin kvinna eller man. Detta är grunden till varför Hope har kvar sin fördelning av dam- 

och herrsortiment. Storleksetiketterna anses som ett verktyg som hjälper konsumenten att 
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orientera sig i sortimentet. Hope ser också att det finns ett intresse av unisexplagg och därför 

består delar av varje kollektion av detta. Likt Morgan (1982) betonar representanten från 

Hope att unisexplagg förstår skillnaden mellan könen och indikerar därför för en balans 

mellan de normativa ”manliga” och ”kvinnliga” attributen. Som Entwistle (2000) diskuterar 

är det svårt att eliminera det kvinnliga och manliga synsättet i modebranschen, då kläder och 

mode porträtterar kroppen på ett genuskodat vis. Hope arbetar med att kommunicera och 

uppmana till en könsneutral påklädnad genom att presentera sina produkter med både 

kvinnliga och manliga modeller, oavsett avdelning plagget kommer ifrån. På detta vis når 

deras budskap inte bara ut till konsumenter på en individuell nivå, utan även på en 

marknadsnivå. Representanten från Hope ser stor potential till att större företag kan tillämpa 

deras unika koncept och ser fram emot vad se en effekt av deras innovation även på 

marknadsnivå.  

 

Representanten från Hope ser att företaget kommer fortsätta att utveckla sitt koncept för att bli 

mer könsneutral. Hope kommer fortsätta att utveckla företagets värderingar samt att fortsätta 

arbeta med betydelsen av performativitet samt frågor om kön och genus. I studien 

framkommer det tydligt att Hope, med sitt könsöverskridande sortiment vill arbeta för 

undoing gender. Ett argument för framtida arbete mot könsneutrala koncept är att införa en 

tredje kategori, för de konsumenter som inte vill definiera sig som kvinna eller man, samt för 

de som är intresserade av hela sortimentet. Hahn et al. (2015) föreslår kategorin intergender, 

som förskjuter den etablerade gränsen mellan dam- och herrsortiment. Detta är en del av vad 

representanten från Hope ser som framtida arbete. Det finns dock problematiseringar med att 

införa ett tredje kön, främst när det kommer till inredning av företagets butiker. Vidare ser 

hon därför inte detta koncept som något som kommer införas hos Hope inom den närmsta 

tiden, då det skulle försvåra för deras kunder att lokalisera plagg i butiken. Vasiliu och Cercel 

(2015) samt Zhang och Di Benedetto (2010) antyder att innovativa företag förstår värdet att 

involvera sina mest utmärkande kunder vid införandet av en ny affärsstrategi. Som 

representanten från Hope berättar såg företaget att en förändring i deras manliga målgrupp 

skedde då de valde att köpa plagg från damavdelningen och det startade processen mot 

konceptet A new standard. Detta visar att företaget har sett sina konsumenter föränderliga 

behov och värderingar och bemött dessa på ett unikt sätt. Representanten från Hope ser att 

trots deras starka värderingar kring mångfald och genusneutralitet är det svårt att förmedla 

dessa till marknaden, vilket överensstämmer med Petersson McIntyres (2010) teori.  

 

6.1 Slutsatser 

Med hjälp av befintliga teorier av Judith Butler har teoretiska modeller skapats, vilka kan vara 

till hjälp för modeföretag att kartlägga hur de och deras konsumenter förhåller sig till kläder. 

Dessa modeller kan tillämpas av modeföretag för att lokalisera konsumenters värderingar i 

performativitet och genus för att sedan se på sin egen organisation och förstå förhållningssätt 

mellan hur konsumenterna och företaget ser på könsöverskridande mode och koncept. Vad 

denna studie har resulterat i är att konsumenter är mottagliga för ett könsöverskridande 

sortiment med könsneutral storleksetikettering. Samtliga respondenter i studiens fokusgrupper 

lade stor värdering vid att, som konsumenter, bli bemötta på en individuell nivå. De ansåg att 
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införande av könsöverskridande koncept kan vara en strategi för modeföretag att göra detta. 

Att helt avlägsna sig från den binära sortimentsindelningen är inte att rekommendera då det 

begränsar konsumenternas valmöjligheter i butiken. Konsumenters förhållande till kläder är 

huvudsakligen att de estetiska attributen ska tillfredsställa, att kläderna ska skapa 

bekvämlighet samt att de ska överensstämma med individernas självbild. Detta argumenterar 

för att det inte är av relevans om plagget är kvinnligt eller manligt kodat och därmed motsäger 

samt ifrågasätter det den konventionella sortimentsindelningen. Respondenterna i studien 

problematiserade dock det faktum att i den konventionella indelningen är det svårt att 

lokalisera sig på det andra könets avdelning, vilket styrker att Hopes storleksetikettering är ett 

hjälpmedel som ger en lösning till problemet. Trots en hög mottaglighet av könsöverskridande 

sortiment uppmärksammade respondenterna i studien att alla konsumenter inte nödvändigtvis 

skulle se det som en fördelaktig innovation. Även detta påvisar att förändringar hos företag 

och sortiment mot en könsneutral modebransch bör vara enkla för individer att ta till sig, men 

också lika enkla att avvisa. Mindre innovationer likt Hopes storleksetikettering kan således 

tillämpas på ett fördelaktigt sätt, då det är upp till konsumenterna om de vill överskrida från 

sin avdelning eller inte. Undersökningen påvisade att konsumenter till en början kan behöva 

hjälp för kunna lokalisera sig i ett könsöverskridande sortiment och ser att företagen som 

tillämpar en sådan affärsstrategi bör vara medvetna om det vid införande av ett könsneutralt 

koncept.  

 

Studien gav svar på att konsumenter är mottagliga för en mer könsneutral modebransch och 

att innovationer likt Hopes kan förändra de normativa diskurserna i samhället. En mer 

könsneutral modebransch hade påverkat konsumenter på en individuell nivå till ett mer öppet 

synsätt av påklädnad, vilket även gett effekt till reducering av fördomar och stereotypa 

föreställningar om hur kvinnor och män bör klä sig. Den, under resultatavsnittet, omtalade 

gråzonen bör utökas och gränsen mellan vad som anses kvinnlig och manlig klädsel bör 

suddas ut. Om ett modeföretag vill utveckla en innovation för jämställdhet och könsneutralitet 

bör de, likt Hope, erbjuda ett sortiment som värderar vardagsmode och kvalitét över 

marknadens rådande trender och könsbestämda symboler. Företaget bör inte lägga vikt vid 

demografisk segmentering utan istället rikta sig mot individen med argument för att 

sortimentet de erbjuder ska lyfta personen snarare än plagg som hamnar utanför konsumenten 

som person. Företag som vill tillämpa denna sortens koncept bör ha en underliggande 

förståelse för vilka deras kunder är, på en individuell nivå, för att sedan erbjuda det som 

individerna efterfrågar.  

 

6.2 Begränsningar och förslag till framtida forskning  

Eftersom ämnet som undersökts i denna studie ännu är relativt okänt för många konsumenter 

på marknaden är det en av de faktorer som begränsade denna undersökning. Det hade varit av 

intresse att genomföra en liknande studie av mer omfattande karaktär där fler respondenter 

deltog. Som tidigare nämnt skulle ett längre tidsspann samt fler författare av uppsatsen göra 

det möjligt att bland annat utöka antalet respondenter i studien, vilket hade varit intressant att 

se om det gav ett annorlunda resultat. Det hade även varit av intresse att undersöka konceptet 

vidare när det nått en större bredd på marknaden. Det hade även ansetts till fördel om fler 



 

- 38 - 

 

företag kunde delta i studien, då detta urval begränsades på grund av bristande arbete om 

liknande frågor hos företag i branschen. Om fler företag hade infört liknande koncept hade det 

även varit möjligt att undersöka fler företags arbete kring frågorna. Det hade varit intressant 

att forska vidare i ämnet då det belyser en stor och viktig fråga för en jämställd syn på kön 

och genus i modebranschen. Modeföretag har stora svårigheter att rikta sitt sortiment till 

individer. Därför hade fortsatta studier kunnat uppmärksamma och ge förslag till innovativa 

affärsstrategier för företag att tillämpa.  

 

Vid en mer omfattade studie skulle det öka möjligheten till generalisering av resultatet, för att 

sedan kunna applicera det på en större population än den som studerats. Framtida forskning 

kan tillämpa kvantitativa metoder, vilka i många fall kan uppfattas som mer trovärdiga. Detta 

hade kunnat ge en större inblick i förståelsen för hur ett könsöverskridande koncept tas emot 

av samhället, vilket kunnat komma att uppmana fler företag att tillämpa liknande 

innovationer.  
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Bilaga 1 – intervjuguide 
Inledande frågor  

Namn på respondent  

Yrkestitel  

Namn på företaget där respondenten arbetar 

Övergripande om företagets historia  

Bakgrund  

Hur ser ni att företagets värderingar har ändrats sedan starten av varumärket 2001? 

Hur har ni sett att era kunder köper kläder från det andra könets avdelning? (Är detta något ni 

sett från huvudkontoret eller har butikspersonal uppmärksammat det?) 

På vilket sätt har ert byte av koncept påverkat designprocessen?  

När och hur grundades idén för konceptet? 

Innan ni startade arbetet med A new standard, såg ni några svårigheter och utmaningar med 

ett könsöverskridande sortiment? 

Nuläge 

23 Mars skrev ni på the Swedish Fashion Ethical Charter, berätta gärna mer om det och hur 

det påverkar ert arbete.  

Vilka värderingar ser Hope i det könsöverskridande sortimentet?  

Vilka värderingar vill ni förmedla genom ert könsöverskridande sortiment? 

På vilka sätt ser ni att ni kan presentera era värderingar om jämställdhet i era butiker och hos 

era återförsäljare? (Berätta gärna om hur butiken presenterar produkterna idag, hängs kläderna 

efter herr/dam fortfarande eller blandar ni fritt?) 

På vilket sätt kommunicerar ni företagets värderingar till era kunder? Tycker ni att de tas emot 

på rätt sätt?  

”Vi ser fram emot att bryta ny mark inom skandinaviskt mode” – Hur tycker ni att responsen 

har blivit för konceptet? Från marknaden, från individen?  

Hur tror du att era konkurrenter och andra företag ser på den här typen av koncept? 

Förutom genom etiketter, hur presenteras det könsöverskridande sortimentet i era butiker/hos 

era återförsäljare?  

Vilka uppfattningar och värderingar om ert varumärke och sortiment tror du att ni delar med 

era kunder?  

Ser ni idag några svårigheter och utmaningar med det könsöverskridande sortimentet? Vilka? 

Har ni märkt någon effekt av A new standard-konceptet? På vilket sätt? Som företag/i butik? 

Framtid 

Hur kommer ert samarbete med Swedish Fashion Ethical Charter påverka ert framtida arbete 

med A new standard? 

Kommer ni lansera fler könsneutrala kollektioner (likt Changes)? 

Hur ser ni på ert framtida arbete med A new standard?  

På vilket sätt kan A new standard utvecklas till nya dimensioner? (Exempelvis en avdelning 

för ”tredje könet” / helt unisex?) 

AVSLUT 

Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 2 – guide för fokusgrupper  
Inledning 

Introduktion av ämnet, av Hope och konceptet A new standard.  

 

Berätta vad plagg betyder för er i allmänhet. Gärna i förhållande till det ämne ni introducerats 

för. 

Kan det finnas det en ”stämpel” på vilka plagg som tillhör vilken avdelning? Diskutera 

Anser ni er mottagliga för ett könsöverskridande modesortiment? På vilka sätt? 

Vad anser ni om Hopes koncept A new standard?  

Hur anser ni att företag i modebranschen kommunicerar kön? 

Hur ser ni att modeföretag arbetar med genus och genusstereotyper? 

Diskutera kring vad ni tycker är stereotypiskt för den kvinnliga respektive den manliga 

modekonsumenten. 

 

+ Alternativt följdfrågor  

 

Betydelse i allmänhet, betydelse i sociala interaktioner, betydelse för sig själv 

Vilka val och funderingar går ni igenom inför användningen av ett plagg?  

Vilken betydelse anser ni att sättet vi klär oss på har i sociala interaktioner? 

Vad påverkar erat sätt att klä er?  

 

+ Alternativt följdfrågor  

 

Påklädnad och performance  

Moderator ger en tydlig beskrivning och definition av begreppet performance. 

Hur ser ni på er performance och andra personers performance genom kläder? 

 

+ Alternativt följdfrågor  

 

Doing / undoing gender  

Moderator ger en tydlig beskrivning och definition av Butlers begrepp doing- och undoing 

gender. 

På vilka sätt kan modekonsumenter, genom sitt val av agerande, upprätthålla eller motverka 

könsnormer och genusstereotyper?  

 

+ Alternativt följdfrågor  
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