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Abstract 

This study aims to contribute with knowledge on how people rationalize, de-prioritize and 
project responsibility within sustainable consumption. This was achieved through semi-
structured interviews with a total of 7 respondents. The collected material was later analysed 
using thematic analysis which helped us explain how consumers reason about their own 
apparel consumption. Our theoretical approach bounds in self-concept to see how consumers 
speak about their apparel consumption and how sustainability is reflected through it. We 
conclude in this paper that consumers project responsibility for sustainable consumption and 
it is more essential to consume congruently to the individuals self-concept and accordingly 
with the social context that people finds themselves in. This paper is written in Swedish. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur människor bortförklarar, 
bortprioriterar och förskjuter ansvar för hållbar konsumtion. Vi använde oss av en kvalitativ 
ansats där vi utförde semi-strukturerade intervjuer med totalt 7 respondenter. Datamaterialet 
analyserades med hjälp av en tematisk analys där vi fann teman som hjälper oss förklara hur 
konsumenter resonerar kring sin klädkonsumtion. Den teoretiska utgångspunkten för denna 
studie grundar sig i självuppfattning för att se hur kläder används och hur hållbarhet förhåller 
sig. Vi kom fram till att vid klädkonsumtion så förskjuts ansvaret för en hållbar konsumtion 
och istället är det viktigare att konsumtionen är kongruerande med individens självuppfattning 
och sociala kontext. 

Nyckelord: Hållbarhet, klädkonsumtion, attityd-beteendegap, självuppfattning, socialt själv,  
ansvar, konsumentbeteende, hållbart mode.  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1. Inledning 

I denna studie om klädkonsumtion och frågor om hållbarhet har vi utgått från hur Joy, Sherry, 
Venkatesh, Wang & Chan (2015) resonerar om hållbar konsumtion. De beskriver hållbarhet 
som att möta nuvarande generationers behov utan att äventyra kommande generationer och 
innefattar således de tre dimensionerna av ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. I 
likhet med hur Johnstone & Tan (2015) diskuterar hållbarhet är det viktigt att peka på att det 
inte bara är konsumenternas beteende som påverkar miljön utan det finns en större press på 
företagen att fokusera på hållbara frågor. Chang och Jai (2014) argumenterar för att detta har 
lett till utvecklingen av Corporate Social Responsibility (CSR) vilket definieras som ett 
företags aktiviteter för att förbättra samhället genom att ta etiskt, socialt, miljömässigt och till 
viss del ekonomiskt ansvar. 

Tidigare forskning visar på att konsumenter har positiva attityder till hållbarhet men saknar 
ofta ett kongruerande köpbeteende till de positiva attityderna (Lai, Henninger & Alevizou 
2017; Song & Ko 2017).  McNeill och Moore (2015) förklarar att kläder konsumeras till stor 
del för att uttrycka sig själv och berätta för andra vem man är och Joy et.al (2015) 
argumenterar för att ur detta har det vuxit fram snabba modefluktuationer som lett till att 
företag behöver producera och lansera kläder snabbt för att möta samhällets efterfrågan. 
Denna affärsmodell som företag arbetar efter har lett till en ohållbar klädproduktion som har 
en direkt negativ påverkan på de ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna. Fletcher 
(2008) utvecklar detta genom att beskriva dessa negativa konsekvenser som exempelvis  
dåliga arbetsvillkor för de som producerar kläderna, resursslöseri genom att kläder köps och 
slängs för mycket samt en ökad miljöpåverkan. Relationen mellan de snabba modetrenderna 
och hållbarhet är därför en av de konflikter som samhället står inför, både på företags- och 
privatnivå. Företag lägger ett större fokus på CSR och de börjar även att erbjuda 
konsumenterna hållbara alternativ men samtidigt finns det ett påtagligt attityd-beteendegap 
hos konsumenter som leder till en ohållbar klädkonsumtion (Johnstone & Tan 2015; Lai, 
Henninger & Alevizou 2017; Song & Ko 2017).  

Forskare har försökt att förklara de barriärer som finns för hållbar klädkonsumtion och en av 
de barriärer som nämns är bristen på information och kunskap vilket påverkar attityd-
beteendegapet (Carrigan & Attalla 2001; Joergens 2006; McNeill & Moore 2015; Morgan & 
Birtwistle 2009). Att tillföra information anses som väsentligt för att få konsumenter att ändra 
deras beteende. Vid marknadsföring av hållbara produkter ligger företagens fokus främst i att 
visa de miljömässiga fördelarna som produkterna ger exempelvis minskat koldioxidavtryck 
(Johnstone & Tan 2015). Dock är det tydligt att denna strategi inte fungerar eftersom 
produkter med miljöförmåner inte konsumeras i lika stor utsträckning som de produkter som 
skadar miljön. Attityd-beteendegapet är ett komplext problem och stor del av tidigare 
forskning har försökt förklara det som brist på information i samhället kring hållbarhet. Vi vill 
med vår studie se problemet ur ett nytt perspektiv då vi tror att det finns en lucka i 
forskningen kring attityd-beteendegapet. Johnston och Tan (2015) argumenterar för att fler 
studier behöver reda ut konsumenters uppfattningar kring hållbar konsumtion och därför har 
vi valt att utföra en liknande studie i svensk kontext. Dessutom är det intressant att göra 
studier på högengagemangsprodukter så som kläder (Johnstone & Tan 2015). 
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Vår teoretiska utgångspunkt för denna studie är självuppfattning för att undersöka den 
komplexitet bakom klädkonsumtion och se hur konsumenter resonerar vid klädköp. Detta 
hjälper oss förstå vad som prioriteras och varför hållbarhet inte tas i större beaktning vid 
konsumtion. Vårt empiriska material pekar på att konsumtion sker för att passa in i sociala 
grupper och för att få en social tillhörighet. Hållbarhet är ingenting som förstärker den sociala  
tillhörigheten och blir därför heller inte viktig vid konsumtionen, dessutom ser vi att 
konsumenterna förskjuter ansvaret för den negativa påverkan som klädindustrin har. Vi 
kommer också fram till att det behövs en paradigmförändring i samhället kring 
klädkonsumtion. Hållbarheten behöver vara en aspekt i den sociala tillhörigheten för att det 
ska bli en viktig del i konsumtionen eftersom det inte finns någon direkt feedback på det icke-
hållbara beteendet.  

1.1 Bakgrund 

Stor del av tidigare forskning har identifierat ett attityd-beteendegap där majoriteten av 
respondenterna har haft en positiv attityd men det är få som faktiskt konsumerar hållbart 
(Carrigan & Attalla 2001; Lai, Henninger & Alevizou 2017; Luchs, Phipps & Hill 2015; 
Lundblad & Davies 2016; McNeill & Moore 2015; Weiderhold & Martinez 2018). 
Fortsättningsvis har det även resonerats kring varför gapet finns och tidigare forskning har 
påvisat diverse barriärer för hållbar konsumtion. Hållbara kläder har ansetts vara dyrt, svårt att 
få tag på och även ha sämre kvalitet (Carrigan & Attalla 2001; Wiederhold & Martinez 2018; 
Lai, Henninger & Alevizou 2017; Joy et.al 2012). Ytterligare en faktor som har visat sig 
viktig i tidigare forskning är att konsumenter inte köper hållbart för att de vill följa de senaste 
modetrenderna (McNeill & Moore 2015). En direkt konsekvens av detta blir därför en 
ohållbar konsumtion som försöker matcha de fluktuerande trenderna. Mode är ingenting som 
unga konsumenter associerar med hållbarhet även om de har positiva attityder vilket kan 
anses som problematisk eftersom klädindustrin har en stor negativ påverkan på såväl 
samhället som miljön (ibid). 

En av de viktigaste aspekterna som tas upp angående varför konsumenter inte väljer att köpa 
hållbara kläder är bristen på information (Carrigan & Attalla 2001; Joergens 2006; McNeill & 
Moore 2015; Morgan & Birtwistle 2009). Bristen av information har därför länge setts som 
det stora problemet till varför inte fler konsumerar hållbart vilket har lett oss till intresset att 
undersöka om det faktiskt är så. Detta kan dels förklaras av de liknande metodologiska och 
teoretiska utgångspunkter dessa studier har haft. 

En teoretisk utgångspunkt för många tidigare studier har varit theory of planned behavior 
(TPB) (Johnstone & Tan 2015; Paul, Modo & Patel 2015; Chen & Tung 2013; Maloney, Lee, 
Jackson & Spillman 2014). Ajzen (1985) menar på att beteende går att predicera från två olika 
faktorer. Den första är personens attityd till genomförandet av en handling och det andra är 
inställningen från individens omgivning och huruvida den är positiv eller negativ till 
genomförandet av handlingen. Denna teori har använts i stor utsträckning när det kommer till 
att predicera beteenden men den har också tagit mycket kritik eftersom beteenden ofta är mer 
komplexa än vad teorin tar hänsyn till (Ajzen 2011). 
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Johnstone och Tan (2015), som i sin studie använt sig av TPB, hittade en tydlig koppling till 
individers självuppfattning där konsumenter inte ville köpa hållbart producerade kläder 
eftersom det gav ifrån sig en negativ stämpel på deras sociala självbild. Respondenterna 
beskrev hållbara konsumenter som ”hippies” samt ”nutcases” och att de inte ville bli 
identifierade med dem. Den gröna stereotypiska konsumenten har enligt deras studie blivit en 
barriär till att inte konsumera hållbart och detta benämner de som green stigma. Dock fanns 
det positiva attityder till hållbar konsumtion men att den stereotypiska bilden behöver 
förändras för att ett ökat beteende ska uppstå (Johnstone & Tan 2015). Den hållbara 
konsumtionen var därmed inte kongruent med deras självuppfattning och stod i vägen för att 
kunna initiera en grön konsumtion. Det går vidare reflektera över i vilken utsträckning 
samhället och den sociala kontexten påverkar den hållbara konsumtionen. 

Konsumtionen av kläder beskrivs av Joy et.al (2012) och McNeill och Moore (2015) som 
människors önskan att uttrycka sig själv och utveckla ett socialt själv inom de rådande sociala 
normerna. McNeill och Moore (2015) hittade också stöd för att det sociala självet var 
viktigare bland deras respondenter än det var att vara hållbar med sin konsumtion. De skriver 
att trots att många undersökningar tyder på att konsumenter har starka positiva attityder mot 
konsumtion av hållbara produkter så leder dessa sällan till handling. Vissa konsumenter i 
deras studie var allenast bekymrade över att tillfredsställa sina egna behov medan andra 
istället kände att välmåendet för mänskligheten var viktigare än att följa de senaste 
modetrenderna (McNeill & Moore 2015). De som ansåg att deras personliga behov var 
viktigast hade en tendens att höja sin självbild och andras syn på den genom sin 
klädkonsumtion. McNeill och Moore (2015) drog därför slutsatsen att kläder hade en stor 
betydelse för konsumenter när det handlade om att passa in i den sociala kontexten och att 
hållbarhet därför inte blev en viktig faktor vid klädkonsumtion. De sociala behoven skapar en 
ohållbar konsumtion av kläder och att det främst är unga som använder mode för att uppnå 
vad de önskar med kläderna (McNeill & Moore 2015; Joy et.al 2012). Detta ligger också till 
grund för vår studie där vi undersöker unga konsumenter för att analysera och se andra 
barriärer som kan ligga till grund för en icke-hållbar klädkonsumtion. 

Attityd-beteendegapet kan också förklaras ur ett perspektiv av ansvar där konsumenter 
förskjuter eller undviker ansvarstagande när de konsumerar (Luchs, Phipps & Hill 2015). 
Ansvarstagande beskrivs av Shamir (2008) som att vårda om vissa plikter och värden som i 
sin tur motiverar framtida handlingar. En annan definition är av Luchs och Miller (2015) som 
istället menar att det är konsumentens uppfattade skyldighet att genom sin konsumtion agera 
på ett sådant sätt att det främjar sociala och miljömässiga värden. Luchs, Phipps & Hill (2015) 
visar på fyra olika perspektiv av konsumenters upplevda ansvar; kognitivt ansvar; emotionellt 
ansvar; moraliskt ansvar; sociokulturellt ansvar. Dessa fyra perspektiv tillsammans hjälper till 
att förklara varför konsumenter upplever och tar ansvar vid konsumtion samt varför de inte 
gör det. När konsumenter upplever att personliga vinster av deras konsumtion övervinner den 
upplevda kostnaden ökar incitamentet till ansvarstagande. Dessa kostnader beskrivs av Luchs, 
Phipps & Hill (2015) som produktkvalitet, ökade utgifter och upplevt konsumtionsbesvär. 
Tidigare forskning inom attityd-beteendegapet har visat på att konsumenter upplever att det är 
en extra prestation att veta vad som är hållbart och vart det finns och detta kan då leda till att 
de inte tycker att det är värt att konsumera hållbart.  
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Emotionellt ansvarstagande blir aktuellt när konsumenter känner skyldighet eller stolthet och 
upplever sig själva som en direkt negativ eller positiv påverkan. Det moraliska perspektivet 
förklarar svårigheten med att legitimera vissa köp som kan vara av ohållbar karaktär. 
Konsumenter kan därför känna moraliska besvär genom sin konsumtion och istället avstå den 
(Luchs, Phipps & Hill 2015). De rådande sociala normerna styr vad som anses vara moralisk 
korrekt vid konsumtion och om individer över huvud taget behöver ta ett ansvar. Det sista 
perspektivet, sociokulturella ansvarstagandet, förklarar hur konsumenter uppfattar processen 
av ansvarstagande, det vill säga omgivningens krav på deras beteende. Känner de större krav i 
form av ansvarstagande från sin omgivningen kommer därmed också intentionerna öka. 

1.2 Problemdiskussion 

Attityd-beteendegapet inom hållbar klädkonsumtion är ett välstuderat område där forskningen 
visar på barriärer till varför konsumenter inte köper hållbara kläder. Faktorer som kvalitet, 
pris, upplevt värde, tillgänglighet och dålig information har identifierats som barriärer hos 
konsumenterna (Carrigan & Attalla 2001; Lai, Henninger & Alevizou 2017). Det finns även 
studier som pekar på att klädkonsumtion styrs av konsumentens självuppfattning och att det är 
en betydande faktor till varför kläder köps (McNeill & Moore 2015; Johnstone & Tan 2015; 
McNeill 2018). Det primära syftet med klädkonsumtion beskrivs av McNeill (2018) som att 
uttrycka sig själv och stärka sitt själv genom att visa vem man är snarare än att konsumera 
hållbart. Attityden till hållbarhet kan därför vara positiv men påverkar nödvändigtvis inte 
beteendet på grund av viljan att visa vem man är genom klädkonsumtionen. Därför blir också 
konsumenters självuppfattning intressant i attityd-beteendegapet vilket även tidigare 
forsknings slutsatser pekar på (Johnstone & Tan 2015; McNeill 2018; Wiederhold & Martinez 
2018).  

Vår förhoppning med denna studie är att kunna bidra med ny kunskap inom forskningen för 
konsumentbeteende genom att tillhandahålla en utvecklad analys med fokus på konsumenters 
själv och hållbarhet för klädbranschen. Vi argumenterar för att människors självuppfattning är 
en viktig del av varför konsumenter inte konsumerar hållbart och att tidigare identifierade 
barriärer som pris, tillgänglighet och dålig information inte enbart kan förklara attityd- 
beteendegapet (Carrigan & Attalla 2001; Lai, Henninger & Alevizou 2017). 

I Johnstone och Tans (2015) studie hittade de stöd för att självuppfattning var en faktor som 
styrde en stor del av köpbesluten. Närmare bestämt såg de att respondenterna avstod hållbar 
konsumtion för att inte bli associerade med vissa grupper eftersom det skulle skada deras 
självuppfattning och därmed också deras självförtroende. Därför kan green stigma också vara 
en bakomliggande orsak till varför konsumenter inte köper hållbart producerade kläder. 
Wiederhold och Martinez (2018) hittade stöd för liknande slutsatser där även deras 
respondenter inte ville bli associerade med en person som konsumerar ”eco” eftersom det 
hade en negativ påverkan på deras självuppfattning.  

Vi vill med denna studie se hur konsumenters självuppfattning påverkar klädkonsumtionen 
och på vilket sätt det påverkar prioriteringar i fråga om klädkonsumtion och konsumenters 
avvägningar gällande ansvar och hållbarhet. Eftersom bristen av information beskrivs som en 
återkommande barriär i tidigare forskning är det intressant att se hur ökad information och 
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kunskap förhåller sig till hållbar konsumtion. Vi antar att konsumenter med en högre 
utbildningsnivå därmed har mer information och kunskap kring ämnet hållbarhet.  

1.3 Syfte 

Syftet  med  denna  studie  är  att  bidra  med  kunskap  om  hur  människor  bortförklarar, 
bortprioriterar och förskjuter ansvar för hållbar klädkonsumtion. 

1.4 Frågeställningar 

1. Varför räcker inte en positiv attityd och information för att skapa en hållbar 
klädkonsumtion? 

2. Hur påverkar nivån av utbildning människors sätt att resonera om ansvar och hållbarhet i 
relation till deras klädkonsumtion? 

1.5 Avgränsningar 

Denna studie är avgränsad för att undersöka det rådande attityd-beteendegapet inom 
hållbarhet och kläder samt konsumenters klädkonsumtion. Vi har valt en teoretisk 
utgångspunkt som fokuserar på konsumenters självuppfattning med hänsyn till att många 
andra teoretiska perspektiv hade kunnat väljas. Vi har gjort en geografisk samt 
åldersavgränsning genom att enbart samla in data från respondenter som bor inom Sverige 
och är mellan åldrarna 18-30år. 
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2. Teori 

Självuppfattning är ett av många teoretiska perspektiv som kan hjälpa till att förklara 
människors konsumtionsbeteenden. Klädkonsumtion bygger till stor del på symbolik och hur 
individer vill bli uppfattade i olika sammanhang vilket också medför ett viss närmande in på 
konsumtionskultur. Motivationen bakom klädkonsumtion kan grunda sig i att vilja addera 
vissa värden till sin garderob för att exempelvis känna sig framgångsrik eller avslappnad. 
Samtidigt, som nämnt, kan detta lika gärna grundas i kulturella anledningar där människor 
istället vill tillhöra olika typer av grupper i samhället och därför konsumerar de på ett visst 
sätt. Gränsen mellan individers själv och kultur blir därför vag och detta förklarar också vårt 
användande av båda perspektiven. Människors självuppfattning och konsumtionskultur 
används i vår studie för att förstå hur respondenterna motiverar och resonerar kring sin 
hållbara klädkonsumtion. 

2.1 Självuppfattning 

Självet är enligt Paquin och Keating (2017) en del i konstruktionen av att uppfylla en viss 
social roll. Abel, Buff och O’Neill (2013) identifierar självet som de tankar och känslor en 
individ har om sig själv som subjekt och objekt. Självet syftar med andra ord till 
uppfattningen en person har om sina förmågor, begränsningar, utseende och egenskaper 
(Abel, Buff & O’Neill 2013). Individer håller vissa övertygelse om sitt själv vilket ger dem en 
motivation att agera för dessa genom att bland annat söka sig till varumärken med matchande 
personligheter (Malär, Krohmer, Hoyer & Nyffenegger 2011). Det är mer sannolikt att en 
individ antar olika beteenden som de associerar med vissa social identiteter, speciellt om det 
är personligt viktigt, relevant för en viss kontext eller om det är nåbart psykologisk (Paquin & 
Keating 2017). Det är då möjligt att till viss del förutspå intentioner till beteenden eftersom 
dessa beteenden anses som viktiga kännetecken för att passa in vilket innebär att konsumenten 
kommer att köpa produkter för att matcha den symboliska bilden av självet (Paquin & 
Keating 2017; Mittal 2014). Konsumtionen av produkter och varumärken används som 
rekvisita för självet och det är möjligt att använda självet för att förutspå 
konsumtionsbeteendet (Mittal 2014; Abel, Buff & O’Neill 2013). 

Konsumenter kan bli definierande genom användandet av produkter men även genom genom 
vilka produkter de idealt hade velat använda (Sirgy 1982). Produkterna påverkar inte bara 
genom sin fysiska karaktär utan även av förpackning, marknadsföring, pris och andra 
associationer så som användarstereotyper. Människor använder sig av diverse produkter för 
att kunna ge uttryck för sitt själv och på så sätt även generera värde. Konsumenter kommer att 
fortsätta med samma konsumtionsmönster för att upprätthålla och ytterligare utveckla det 
själv som personen vill visa (Sirgy 1982). En individs ägodelar har alltså en förmåga att 
förlänga deras själv men de kan även användas för att symbolisera deras definition av de 
själva (McNeill 2018). Vidare så kan kläder då användas för självpresentation och med hjälp 
av kläder så kan individer skapa, upprätthålla och ändra bilden av sig själva. Genom att ha 
möjligheten att påverka hur andra uppfattar en så är det möjligt att passa in i de sociala 
normer som råder i samhället genom att få andra att uppfatta dem som individer med vissa 
egenskaper (McNeill 2018). Individerna är drivna av personliga motivationer så som status, 
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respekt och självförtroende. För att kunna förstå meningen av en individs identitet så måste en 
förstå motiv och målen individen har för sin identitet (McNeill 2018).  

2.1.1 Självförtroende 

Självförtroendet är ett motiv till att söka erfarenheter som styrker eller försvarar 
självuppfattningen (Banister & Hogg 2004; McNeill 2018). Det gör att konsumenter både 
driver och tar avstånd från olika beteenden och konsumtionsmönster. McNeill (2018) skriver 
att konsumeter är motiverade till att öka sitt självförtroende vilket influeras av individens 
uppfattning av dess prestationer och reaktionen den får från andra. Vidare nämns också själv-
konsekvent som förmågan att agera i enlighet med oss själva. Genom att göra detta ökar 
självförtroendet eftersom självuppfattningen stärks. Positivt laddade produkter som stärker 
självuppfattningen och självförtroendet blir därför något som konsumenter eftersträvar att 
köpa (Banister & Hogg 2004). Sirgy (1982) förklarar att på samma sätt kommer konsumenter 
att undvika negativt värderade produkter för att undvika att försvaga sin självuppfattning. Den 
uppfattade produktbilden påverkar därmed beteendet eftersom den antingen kan hjälpa eller 
skada konsumentens själv (Sirgy 1982). Det är då viktigt att produkterna har ett positivt 
symboliskt värde, kapacitet att vara självförstärkande och är nära konsumentens 
självuppfattning (Abel, Buff & O’Neill 2013). Om konsumentens självuppfattning påverkas 
negativt av produkter som inte är kongruenta med individens uppfattning kommer också 
personens självförtroende att sjunka. 

2.1.2 Ideala självet 

Abel, Buff och O’Neill (2013) skriver att individer uppför sig på ett sätt så att de kan 
upprätthålla bilden de har av sig själva. Alla upplevelser som istället motsätter sig självbilden 
ses då som ett hot. Dock behöver konsumenten inte alltid köpa produkter för att matcha bilden 
av sitt faktiska själv utan de kan köpa produkter för att matcha det ideala självet istället (Abel, 
Buff & O’Neill 2013). Gällande det faktiska självet så är konsumenten motiverad att 
kontrollera, bekräfta och upprätthålla sin självuppfattning. För det ideala självet söker 
konsumenter det som ger ett ökat självförtroende vilket gör de motiverade att öka känslorna 
angående värdet som person (Malär, et al. 2011). Det är dock inte lika vanligt eftersom det är 
svårt att vara känslomässigt bunden till något som inte är ens faktiska själv utan något som 
individen vill vara (Abel, Buff & O’Neill 2013). Det faktiska självet ligger med andra ord 
närmare psykologiskt än vad det ideala självet gör (Malär et al. 2011). Därtill så refererar 
oftast de ideala självet till något som ligger i framtiden och är då skapad i individens fantasi 
över hur personen vill vara (Malär et al. 2011). Konsumenten köper produkter för sitt ideala 
själv när produkten ska konsumeras publikt medan när konsumenten köper för sitt faktiska 
själv så konsumeras det privat (Abel, Buff & O’Neill 2013). En individ vill uttrycka sitt ideala 
själv via ett konsumtionsbeteende när individen är osäker på sitt faktiska själv eller när deras 
faktiska själv på något sätt är skildrat på ett negativt sätt (Abel, Buff & O’Neill 2013). Genom 
att konsumera produkter som är nära det ideala självet så kommer självförtroendet att öka 
vilket leder till positiva känslor mot varumärket (Malär et al. 2011). 

Det finns flera olika typer av själv och dessa baseras på hur människor identifierar sig själva. 
Det ideala självet handlar om hur en person vill se sig själv och ett socialt själv syftar till hur 

- !  -7



en person tror andra ser på en (Abel, Buff & O’Neill 2013; Sirgy 1982). Det är viktigt att se 
till de olika aspekterna inom självuppfattning för att få en större förståelse för de olika 
dimensionerna. Sirgy (1982) förklarar även situations-självbilden vilket är det självet som 
individen tror att andra önskar att den har. Med andra ord har individen en viss bild på vad 
andra tror om den. Här ingår olika attityder, uppfattningar och känslor som individen vill 
associeras med. Beroende på situationen som individen befinner sig i så kommer det vara 
olika själv som uttrycks eftersom individen har en syn på hur den vill bli uppfattad av olika 
typer av människor (Sirgy 1982). En individ kan aktivt bevaka den sociala miljön de befinner 
sig i för att hitta ledtrådar till hur de ska konstruera bilden av de själva för att bli accepterade i 
samhället (McNeill 2018). 

2.1.3 Oönskade självet 

Likt det ideala självet finns det icke-idealt eller ett oönskat själv hos människor (Ogilvie 
1987). Precis som människor vill stärka och fortsätta etablera vilka de är genom en kongruent 
konsumtion så uttrycker de samtidigt vem eller vilka de inte vill vara. Ogilvie (1987) menar 
på att det oönskade självet är så långt bort ifrån det ideala och det är också därifrån det skapas. 
Det finns en tydlig motsats och ju mer en individ försöker röra sig mot sitt ideala själv ju mer 
motarbetas det oönskade. Banister & Hogg (2004) skriver att det oönskade självet används 
som en tydlig motivation för ett viss beteende där konsumenter konsumerar för att komma 
bort ifrån det eller närmare sitt ideala själv. Dragspelet mellan det oönskade självet och det 
ideala självet utgör en viktig linje för vad konsumenten bör närma sig och undvika för att 
agera kongruent med sin självuppfattning. 

2.2 Socialt själv 

Offentlig självmedvetenhet beskrivs som medvetenheten av självet som ett socialt objekt. 
Personer som har hög offentlig medvetenhet är bekymrad över vad andra tycker om hur de 
representerar sig, de har därför en insikt i att andra kan döma de efter hur de konsumerar 
varumärken (Malär et al. 2011). Kläder är även en kategori som i stor utsträckning påverkar 
hur andra ser på en och är därför nära kopplat till offentlig självmedvetenhet (McNeill 2018). 
Att uttrycka sig blir då en motivation till att konsumera vissa varumärken och att tillfredsställa 
behovet att visa sitt själv är känslomässigt tilltalande (Malär et al. 2011). Konsumenter med 
hög offentlig självmedvetenhet vet att det finns en viss förväntning från samhället och om de 
inte möter dessa så kommer det leda till ett negativt offentligt intryck, de har en viss 
motivation till att tillhöra en viss social grupp (Malär et al. 2011; McNeill 2018). Det här 
innebär att samhället och de normer och åsikter som råder kan vara avgörande i personers 
konsumtion om de har en hög offentlig medvetenhet. Genom att påverka och förändra 
samhällsstrukturen så är det även möjligt att påverka individer i sin konsumtion, ett exempel 
är en modeshow (McNeill 2018). Dock får de som har låg offentlig självmedvetenhet också 
tillfredställelse av att uttrycka sig men de bryr sig mindre om att möta samhället (Malär et al. 
2011). Om en individs sociala miljö på något sätt ändras kan självuppfattningen ändras 
(McNeill 2018).  

Social identitet syftar till självuppfattning utifrån hur individer ser sig själva i relation till den 
omgivande världen med hänsyn till sociala och psykologiska aspekter (McNeill 2018). En 
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grupp definieras som en samling individer som identifierar sig själva på samma sätt och som 
har liknande sociala identifikationer. De har en uppsättning uppfattningar, attityder, känslor 
och beteenden gemensamt (McNeill 2018). McNeill (2018) förklarar att det som utlöser att 
personer kategoriserar varandra är social jämförelse. Vårt sociala själv bygger på hur andra 
uppfattar oss eller hur vi vill att de ska uppfatta oss. Genom att använda oss av olika artefakter 
så kan vi hjälpa folk att uppfatta oss som vi vill bli uppfattade och sakerna vi bär kategoriserar 
oss i relation till vår omgivningen. McCracken (1986) menar på att när vi exempelvis 
konsumerar kläder så betyder det mer än att enbart fylla ett basalt behov. Vi vill med vår 
konsumtion berätta för andra vilka vi är och forma vårt sociala själv. Samtidigt menar 
McCracken (1986) att vi konsumerar för att kunna och få tillhöra vissa grupper i samhället. 
Det finns exempelvis många olika klädkoder beroende på vilken kategori du vill tillhöra och 
för att komma dit måste du konsumera och äga produkter som tillhör den kategorin. Den 
”kulturellt konstituerade världen” som McCracken (1986) benämner det som skapas i 
samhället och är en förklaring till varför människor väljer att konsumera som de gör. Varje 
grupp har tydliga koordinater och riktlinjer som individerna bör följa för att styrka sin 
tillhörighet i gruppen och dessa kan då som tidigare nämnt vara en specifik klädstil samt 
samma kulturella principer. Dessa så kallade artefakter får därför också en stor betydelse för 
var du känner samhörighet men också hur andra människor kommer uppfatta dig och i vilket 
fack du kommer bli placerad.  

2.2.1 Normativ övertygelse 

Normativ övertygelse handlar om hur människors handlingar och beslut påverkas av sociala 
normer (Ajzen 1985). Detta bygger på en subjektiv norm och hur personen som står inför 
beslutet tror att andra vill att hen ska agera. För att elaborera ytterligare kan det beskrivas som 
grupptryck eller en social press att genomföra eller att inte genomföra en viss typ av handling. 
När ett beslut ska tas så frågar vi oss själva hur andra människor som vi refererar till i viss 
kontext hade agerat och vilket beslut de hade tagit. Detta skapar en motivation att antingen 
genomföra en handling eller att inte göra det beroende på vad människorna som vi exempelvis 
vill vara lika hade gjort eller om vi inte vill hamna utanför ett vist socialt sammanhang på 
grund av ett felaktigt beslut (Ajzen & Fishbein 1980).  

Den normativa övertygelsen kan, enligt Cialdini, Reno och Kallgren (1990), delas upp i 
föreskrivande och deskriptiva normer vilket också uttrycks som en viktig skildring dem 
emellan. Normer är någonting som motiverar människor att agera på ett visst sätt och baseras 
i mångt och mycket på vad samhället anses vara rimligt och okej. Föreskrivande normer 
representerar beteende som anses moraliskt korrekt det vill säga sådant som bör göras. 
Deskriptiva normer beskriver vad som är normalt och det som de flesta gör, ”om alla gör det 
så måste det vara rimligt att agera på detta sätt.” (Cialdini, Reno & Kallgren 1990). Det finns 
alltså en skillnad mellan vad ”alla gör” kontra vad alla tycker ”att man bör göra”. 

Under 70-talet presenterade Mark Snyder begreppet self-monitoring individuals som i grund 
och botten betyder självövervakande eller själv-observerande individer (Ajzen 1985). Detta 
går tätt ihop med den normativa övertygelse som är presenterad ovan. Begreppet beskriver 
hur människor bevakar sig själva för att optimera sin individuella presentation för samhället 
genom ett uttrycksfullt beteende. Anledningen till att människor är själv-observerande är för 
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att på bästa sätt kunna anpassa sig i olika sociala situationer och därmed inte heller avvika 
från den normativa uppfattningen. Genom självövervakning kan de också enklare förstå hur 
de uppfattas av samhället genom vissa handlingar och beslut. Somliga handlingar och beslut 
fattas också i enlighet med den referensram de skapat genom betraktning för att på bästa sätt 
accepteras av sin omgivning (Ajzen & Fishbein 1985). 

Människor som tenderar att vara självövervakande har svårare att åsidosätta den sociala 
normen och därmed enklare att förbise sin egen attityd till ett beslut eller handling. Detta kan 
resultera i att andras åsikter har en starkare effekt och inverkan på dennes beteende än sin 
egna attityd. Om en person istället inte är självövervakande kan den individuella attityden 
spela större roll och beslutet fattas mer på den beteendemässiga övertygelsen (Ajzen & 
Fishbein 1985).  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3. Metod 

En kvalitativ metod brukar oftast beskrivas som tolkningsinriktad vilket innebär att fokuset 
främst ligger i att få en förståelse av den sociala verkligheten (Bryman & Bell 2017, s 372). Vi 
ville förklara tingens underliggande mening och innebörd, med andra ord varför 
konsumenterna beter sig som de gör och i vilken utsträckning deras attityder och information 
spelar in (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund 2014, s 69). Eftersom vi ville veta 
deltagarnas perspektiv i den social verklighet de deltar i och de olika bakomliggande 
faktorerna så är en kvalitativ metod att föredra (Bryman & Bell 2017, s 395; Christensen, 
Engdahl, Grääs & Haglund 2014, s 170). I tidigare studier angående kläder och hållbarhet så 
är kvalitativa intervjuer en metod som anses lämplig för att få en djupare och mer personlig 
förståelse av ett fenomen (Joy et al. 2012; McNeill 2018; McNeill & Moore 2015). 

För att samla in vårt empiriska material har vi använt oss av semi-strukturerade intervjuer 
med 7 respondenter. Samtliga intervjuer tog plats på Högskolan i Borås under vintern 2019. 
Intervjuerna hölls under två veckors tid och transkriberingen tog ytterligare en vecka. 
Eftersom vi använde oss av semi-strukturerade intervjuer fanns det ingen strikt mall på hur 
intervjuerna skulle hållas. Samtalen strukturerades upp kring olika teman med diverse frågor 
vi ville ha svar på för att kunna genomföra den tematiska analysen. En fördel med semi-
strukturerade intervjuer var dock att samtalen öppnade upp för nya vägar vi inte reflekterat 
över i förväg vilket ledde till att vi fick fram data vi troligen inte annars hade fått fram. 
Längden på intervjuerna varierade från mellan 30-50 minuter beroende på hur öppen 
respondenten var och hur ingående frågorna besvarades. Vi tog hänsyn till att de frågor vi 
ställde kan ha upplevts som känsliga eftersom många berör fördomar om andra människor och 
hur de uppfattar olika saker. Mer känsliga områden kan ha lett till att respondenten inte vågat 
uttrycka sig helt eller öppnat upp sig helt och således kan vi också ha missat en del viktig 
data, framförallt fördomar och uppfattningar som kan anses vara känsliga. 

För att säkerställa strukturen och de olika områdena vi ville ha svar på med hjälp av intervjun 
tog vi inspiration ifrån McNeill (2018), Johnstone och Tan (2015) samt Wiederhold och 
Martinez (2017). McNeill (2018) studerade kläders betydelse för självet medan Johnstone och 
Tan (2015) och Wiederhold och Martinez (2018) studier berör hållbarhet och attityd- 
beteendegapet vilket medföljde att frågorna hamnade i rätt kontext. Vi gick igenom deras 
intervjustruktur och tog med sådant vi ansåg vara relevant för att besvara våra 
frågeställningar. Bland annat använde vi oss av McNeill (2018) teman; modestil och 
konsumtionsbeteende; respons från vänner och mode exponering; känslomässig koppling till 
mode och självet. Se tabell 4 i bilagor för intervjuguide. Efter att den semi-strukturerade 
intervjuguiden var färdig genomförde vi två testintervjuer för att säkerställa att vi fick fram 
rätt information och för att se om vi behövde ytterligare komplettering. De sju som sedan 
intervjuades tog vi kontakt med via Facebook och sms där vi frågade om de ville medverka i 
en studie kring klädkonsumtion. Ordet hållbarhet nämndes inte vid förfrågan.  

3.1 Urval 

Vi har använt oss av ett målstyrt urval då vi valt de intervjuade med hänvisning till syftet för 
att uppfylla målen vi hade med vår forskning (Bryman & Bell 2017 s.407). Vi har valt 
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individer utifrån deras relevans för forskningsfrågan med andra ord hade de intervjuade vissa 
kriterier (Bryman & Bell 2017 s.407). Sannolikhetsurval är inte lika lämpligt i kvalitativa 
undersökningar som kvantitativa eftersom vi ville ha tillgång till individer som är för oss var 
lämpliga för forskningsfrågorna och det var även viktigt att se till de olika perspektiv som vårt 
urval gav oss (Bryman & Bell 2018 s. 405). Med hänsyn till våra forskningsfrågor så behövde 
de intervjuade konsumera kläder och därmed även ha ett visst intresse för mode och kläder. 
För att ytterligare kunna besvara vårt syfte behövde de intervjuade en viss förståelse för vad 
hållbarhet är för att kunna förstå frågorna. 

De senaste modetrenderna tenderar främst unga att följa enligt en studie av Wai et al. (2016) 
och enligt en annan studie av McNeill och Moore (2015) så är modetrenderna avgörande för 
konsumenternas själv. Enligt ytterligare en studie av Joy et al. (2012) är det främst unga som 
har en önskan att visa vilka de är genom att använda kläder. Det är därför som vi har valt att i 
vår undersökning studera just unga. Men för att definiera unga och ta reda på inom vilket 
ålderspann som ska studeras har vi valt att se till andra studier som också undersöker kläder 
och hållbarhet. McNeill och Moore (2015) har gjort en liknande studie och de argumenterade 
för att åldrarna 21-25 år är speciellt intressant eftersom det är den demografiska faktorn som 
modeproducenter främst riktar sig mot. I en undersökning gjort av Wai Yee, Hassan och 
Ramayah (2016) där de undersökte attityder för hållbara kläder tillfrågade de konsumenter i 
åldrarna 18-30 år. Joy et al. (2012) intervjuade individer i åldrarna 20-35 år. Wiederhold och 
Martinez (2018) undersökte attityd-beteendegapet för hållbara kläder och de intervjuade var 
mellan 23-30 år. Därför har vi valt att identifiera unga vuxna som individer i åldrar mellan 
18-30 år. 

Med tanke på tidigare studier samt den målgrupp som främst konsumerar mode så har vi valt 
att intervjua både män och kvinnor mellan 18-30 år, dessa är bosatta i Sverige. Urvalet bestod 
av individer som har ett intresse för mode och konsumerar kläder. Tidigare studier visar att 
information har en stor betydelse för attityd-beteendegapet då det leder till ett 
konsumtionsbeteende som matchar den positiva attityden till hållbart producerade kläder 
(Carrigan & Attalla 2001; Joergens 2006; McNeill & Moore 2015; Morgan & Birtwistle 2009; 
Lai, Henninger & Alevizou 2017; Rich 2015; Wiederhold & Martinez 2018). Vi har valt att 
intervjua både de som har en högskoleutbildning och de som inte har det eftersom hållbarhet 
är ett genomgående tema i en högskoleutbildning. Individer med en högskoleutbildning kan 
således fått mer information och kunskap om klädproduktionens påverkan på ekonomi, miljö 
och samhälle. Genom att intervjua konsumenter med sannolik djupare förståelse för 
hållbarhetens betydelse i klädbranschen ger det oss möjligheten att undersöka vikten som 
information har för konsumtionsbeteendet. För att vidare kunna studera kunskapens betydelse 
har vi även intervjuat individer vars högsta utbildningsnivå är gymnasium. Vi antar att de inte 
har lika stor förståelse för vikten av hållbarhet i klädbranschen och genom att intervjua dem 
som, vi antar, inte har lika stor kunskap om hållbarhet så är det möjligt att påvisa att 
information och kunskap inte påverkar konsumtionsbeteendet  utan det finns andra betydande 
faktorer. 

Urvalsstorleken är sju stycken respondenter eftersom vi ansåg att det var så många vi behövde 
för att delvis uppnå en datamättnad men inte så stort att det skulle uppstå svårigheter att 
genomföra en djupgående analys av det datamaterialet som blev insamlat (Bryman & Bell 
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2017 s.413). Vi ville inte generalisera vår studie på alla konsumenter utan vi ville förstå varför 
konsumenterna beter sig som de gör och i vilken utsträckning deras attityder och information 
spelar in (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund 2014, s 69). Eftersom vi var intresserade av 
att förstå konsumenters syn, åsikter och erfarenheter av klädkonsumtion och hållbarhet så kan 
även vårt urval på sju respondenter ge intressanta insikter eftersom vi vill veta de 
bakomliggande faktorerna. Efter det att vi genomfört sju intervjuer så uppstod stor upprepning 
och vi kände att mängden ny information minskade markant och att vi uppnått en viss 
datamättnad. Detta gjorde att vi valde att intervjua sju stycken och att vi inte hade behov av 
att komplettera med fler respondenter. I tabell 2 presenteras demografiska variabler som anses 
intressanta i våra studier. Namnen är anonymiserade och de är representerade nedan med 
fiktiva namn. För en närmare personbeskrivning se tabell 3 i bilagor. 

Tabell 2 

3.2 Tematisk analys 

Efter vår datainsamling har vi använt respondenternas svar från de semi-strukturerade 
intervjuerna och genomfört en tematisk analys. En tematisk analys är en metod för att kunna 
identifiera, analysera och framförallt förstå underliggande teman i respondenternas svar från 
intervjuerna (Clarke & Braun 2017). Processen skedde systematisk och strukturerat genom att 
förstå koder och teman med tydliga kopplingar till forskningsfrågorna och för att hitta dessa 
föreslår Ryan och Bernard (2003) att forskaren letar efter nyckelfaktorer. Dessa är; 
upprepning; förekommande typologier; metaforer och analogier; övergångar; likheter och 
skillnader; språkliga kopplingar; avsaknad av data; teori-relaterat material. Återkommande 
mönster, olika uttryck och representationer av tankar, respondenternas kopplingar mellan 
olika beteenden, utelämnade av data och slutligen användandet av teori för att forma olika 
teman är en kortare förklaring till de nyckelfaktorer Ryan och Bernard (2003) tar upp. Braun 
och Clarke (2006) betonar repetitioner eller upprepningar och att det är en av de vanligaste 
tillvägagångssätten vid en tematisk analys. Fortsättningsvis argumenterar de för vikten av 
koppling till studiens frågeställningar och att repitioner är intetsägande om de inte förankras 
tydligt i studiens syfte.  

Namn Kön Ålder Sysselsättning Utbildningsgrad

Linda Kvinna 19 Studerande Gymnasium

Carl Man 22 Yrkesverksam Gymnasium

Daniel Man 27 Yrkesverksam Gymnasium

Eskil Man 22 Studerande Högskola

Sara Kvinna 23 Studerande Högskola

Penny Kvinna 24 Studerande Högskola

Lucas Man 27 Yrkesverksam Högskola
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Braun och Clarke (2006) menar på att målet med en tematisk analys att förstå och utveckla 
olika koder från datamaterialet och slutligen producera en fullständig analys med hjälp av de 
teman som identifierats. En av de många fördelarna med denna typ av analys är flexibiliteten 
eftersom det inte finns något institutionaliserat tillvägagångssätt i genomförandet av den. Det 
finns heller ingen direkt linje eller krav för vad som betraktas som ett tema eller inte utan 
bestäms av forskaren själv. En viktig aspekt vid tematisk analys är dock att det handlar inte 
om kvantiteten vid identifieringen av ett tema utan kan handlar om essentiella enskilda fall 
med en tydlig koppling till frågeställningen. Detta är både en fördel och en nackdel eftersom 
det till viss del påverkar tillförlitligheten i analysen på grund av det öppna tillvägagångssättet 
och beslutsfattandet (Braun & Clarke 2006). En rekommendation för att minska osäkerheten 
är att agera konsekvent vid hela genomförandet. 

Braun och Clarke (2006) erbjuder i sin rapport en ”steg för steg-guide” i hur datamaterialet 
bör behandlas vid en tematisk analys: 

Braun och Clarkes (2006) guide till tematisk analys:

Steg Process
1. Lär känna 
datamaterialet:

Transkribera intervjuerna och läs igenom datamaterialet. Transkriberingen ger 
dig en bra bild över hur saker och ting är uttryckt samt formulerat. Markera 
eventuella idéer och tankar vid läsprocessen. Bli bekväm med att arbeta med 
datan och läs igenom materialet samtidigt som du söker efter mönster och 
meningar. Ta anteckningar och gör markeringar för att underlätta för kodningen. 

2. Koda 
datamaterialet:

Koda systematiskt intressanta aspekter ur datamaterialet och samla det 
strategiskt. Kodningen baseras på idéer som skulle kunna tillhöra likartade 
teman. Dessa omformas vid nästa steg till grupper där de också beskrivs.

3. Sök efter 
teman:

Jämför samt granska kodningen och placera i potentiella teman. Samla all 
relevant data för de olika teman och skapa huvud-/underteman.

4. Recensera 
teman:

Se över och omforma olika teman. Intern homogenitet och extern heterogenitet 
är två viktiga faktorer vid tematiseringen. Det bör finnas god koherens i det 
grupperade datamaterialet. Konstruera en karta över de teman du lyckas 
utvinna.

5. Definiera och 
namnge teman:

Denna process börjar när du har en tydlig bild och karta över dina huvud- och 
underteman. I detta steg ska det finnas en tydlig kärna i varje tema vad det 
handlar om med nära koppling till frågeställningen. Identifiera vad som är 
intressant med datamaterialet och koppla till analysen. Vad berättar temat och 
vad berättar datamaterialet? Beskriv varje tema konkret och koncist samt 
namnge dem med en beskrivande och berättande rubrik.

6. Producera 
rapporten:

Sammanställning av datamaterialet och dina teman i rapporten. Viktiga 
aspekter att ha i åtanke: koncist, koherent, logiskt, icke-repeterande och 
intressant. Analysen ska innehålla strukturerade bevis för att dina teman 
existerar i datamaterialet. Detta görs genom tydliga exempel i form av utdrag 
och citat från intervjuer med koppling till teorier (vid deduktiv studie). 
Beskrivning av data är inte intressant utan analysen bör innehålla argument för 
hur datamaterialet innehåller berättelser som dina teman klart och tydligt är 
förankrade i.
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Vi hittade under analysen tre tydliga huvudteman och tolv underteman som hjälpte oss 
förklara och utveckla attityd-beteendegapet. De tre huvudtemana är, konsumenters 
hållbarhetsbarriärer, att passa in och ideal självbild. De sex underteman vi hittade till 
hållbarhetsbarriärer är sådana som hittats i tidigare forskning men som vi även identifierade 
här och även utvecklat. Vi hittade även teman som vi inte sett i tidigare forskning. Att passa in 
har fyra underteman som berör hur människors sociala omgivning påverkar deras konsumtion 
av kläder. Till sist hittade vi Ideal självbild och två underteman som identifierar människor 
ideala och icke-ideala bilder av sig själva och hur dessa ger upphov till specifika 
konsumtionsmönster.  

Vår analys byggde delvis till stor del på repetition men också på mer specifika tankar och 
uttalanden som ledde till att vi identifierade teman som först inte var helt synliga men som 
sedan kunde bekräftas i stora delar av vår empiri. De teman vi tagit fram förklarar attityd- 
beteendegapet med självuppfattning som teoretisk perspektiv och detta berör respondenternas 
konsumentbeteende, fördomar och uppfattningar kring hållbarhet. Vår avsikt med den 
tematiska analysen var inte att analysera enligt psykologisk analys utan istället se hur de 
resonerar kring klädkonsumtion och hållbarhet. 

3.3 Trovärdighet 

Att direkt tillämpa reliabilitet och validitet på kvalitativ forskning är inte lämpligt eftersom 
det inte finns en absolut sanning av den sociala verkligheten utan det är möjligt att det finns 
flera olika beskrivningar av samhället som fungerar (Bryman & Bell 2017 s. 380). Därför 
används trovärdighet istället för bedömningen av denna studie. Trovärdighet består av fyra 
delkriterier vilket är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering eller 
bekräftelse (Bryman & Bell 2017 s. 380). Vi har utifrån dessa kriterier valt att bedöma vår 
undersökning. 

Tillförlitlighet handlar om att den beskrivning som vi förmedlar är riktig. Det finns närmare 
bestämt många olika beskrivningar av verkligheten och vilken vi väljer att beskriva utifrån 
avgör acceptansen (Bryman & Bell 2017 ss. 380-381). För att öka tillförlitligheten har vi 
använt kodning i analysprocessen, genom att kommunicera med varandra om hur tolkning av 
materialet har skett och hur det relateras till analysmodellen så har vi säkerställt att vi utgått 
ifrån samma principer. Vidare har vi valt att återge ett detaljerat utdrag av kodschemat i form 
av transkriberade citat vilket ökar tillförlitligheten (Graneheim & Lundman 2004). Vi har 
därefter gjort analysen utifrån den teoretiska ram som presenterats för att relevanta slutsatser 
ska kunna dras. Genom att få en gemensam bild av vår beskrivning genom kodning samt med 
stöd av teori och stöd i citat från vara respondenter så är den bild vi formar i vår studie 
tillförlitlig. Det är möjligt att tolka citaten annorlunda utifrån annan teori men då vi valt att 
utgå från självuppfattning och ansvar är den bild vi representerar också utifrån det. 

Kvalitativ forskning riktar sig främst till att förstå fenomen på djupet snarare än på bredden 
och där det oftast är ett fåtal individer som studeras (Bryman & Bell s. 382). Eftersom det är 
den sociala verkligheten som studeras så är det intressant att se om resultaten även blir 
densamma i en annan kontext, situation eller tidpunkt (ibid). Det är här som överförbarhet 
spelar in. Eftersom kvalitativ forskning inte är generaliserbart på samma sätt så uppmanas 
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forskare att använda sig av thick descriptions viket handlar om att använda sig av fylliga och 
täta redogörelser vilket gör det möjligt för andra att bedöma överförbarhet (Bryman & Bell 
2017 s. 382; Graneheim & Lundman 2004). För att andra ska kunna bedöma överförbarhet så 
är analysprocessen och datainsamlingen beskriven samt att vi har tagit stöd av citat för 
analysen. Det finns dock en risk att information utelämnas på grund av att vi har ansett den 
som irrelevant men som är relevant för en annan part. Det är ett övervägande som är svårt att 
förhålla sig till då vi vill ha relevant redogörelse som ska ge tillräcklig information utan att det 
ska bli överflödigt. 

Pålitlighet har skapats som en motsvarighet till den kvantitativa forskningens reliabilitet. Där 
pålitligheten ligger i att forskarna ger en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser i 
forskningsprocessen (Bryman & Bell 2017 s.382). Som tidigare nämnt så är processerna väl 
beskrivna för att öka trovärdigheten. Graneheim och Lundman (2004) tar upp att pålitligheten 
är desto svårare i longitudinell forskning eftersom den är mer instabila på grund av 
förändringar, det här är dock något som vi inte behöver ta hänsyn till i lika stor utsträckning 
eftersom vår forskning har en tvärsnittsdesign där vi studerar individer vid en specifik 
tidpunkt. 

Vidare är konfirmering eller bekräftelse ytterligare en del av trovärdigheten. Bryman och Bell 
(2017 s. 383) förklarar det som att konfirmera att forskaren agerar i god tro eftersom det inte 
är möjligt att få en fullständig objektivitet i forskning av samhället. Det är alltså viktigt att den 
teoretiska inriktningen eller våra personliga värderingar och åsikter inte speglas i slutsatserna 
(Bryman & Bell 2017 s. 383). Vi har valt teorier som ligger nära tidigare forskningar samt 
kända teorier för att säkerställa att teorierna inte är valda för att snedvrida resultatet. 

3.3.1 Etik 

Vi har utgått från de etiska reglerna vid strukturen på vår kvalitativa undersökning. Gällande 
samtyckeskravet frågade vi huruvida de ville vara med i vår undersökning, vi erbjöd 
respondenterna även möjligheten att få den transkriberade versionen av intervjun för chansen 
att läsa igenom och godkänna (Bryman & Bell 2017 s.141). Samtliga respondenter nekade till 
erbjudandet och godkände att vi använde intervjun i vår studie. Vi var även noga med att 
informera respondenterna med att deras svar endast kommer att användas till vårt 
forskningsändamål enligt nyttjandekravet (ibid). 

Ser vi till informationskravet så är det något som bör övervägas om det är etiskt korrekt 
(Bryman & Bell 2017 s.141). Vi ville inte vi avslöja att vi inriktade oss på hållbarhet med 
anledningen till att vi var intresserade av deras egna tankar kring deras konsumtion och om 
hållbarhet var en viktig faktor i deras konsumtion. Hade vi nämt hållbarhet i vår introduktion 
på intervjun så är chansen stor att de hade tagit upp det som en faktor. Dock ville vi ha deras 
spontana tankar kring deras konsumtion och valde då att presentera det som en intervju kring 
deras klädkonsumtion. Trots att vi utelämnade information kan vi ändå anta att det är etiskt 
eftersom deltagarna inte tog skada vid undersökningen och vi gav inga falska förespeglingar 
(ibid). Eftersom vi som tidigare nämnt även erbjöd respondenterna att få den transkriberade 
versionen så anser vi ändå att det är etiskt eftersom de dessutom hade möjligheten att dra sig 
ur efter att vi nämnt hållbarhet som ämne. 
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Vi var väldigt noga med att anonymisera intervjuerna så att obehöriga inte kan komma åt 
respondenterna och var noga med att behandla uppgifterna konfidentiellt (Bryman & Bell 
2017 s.141). Vi har valt fiktiva namn till respondenterna och vi inkluderar inga uppgifter som 
gör att de går att identifiera. 
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4. Analys 

Nedan presenteras vårt empiriska material som genomgått en tematisk analys och resulterat i 
totalt tolv stycken teman med tre huvudrubriker. Analysen har gjorts i försök till att få en ökad 
förståelse för hur konsumenter resonerar och reflekterar kring sin klädkonsumtion men också 
hur de ser på hållbarhet. De tre huvudrubriker som sammanfattar de tolv underteman är; 
konsumenters hållbarhetsbarriärer; att passa in; ideal självbild.  

4.1 Konsumenters hållbarhetsbarriärer 

4.1.1 Attityd-beteendegap 

Nedan redogör vi för hur våra respondenter ger upphov till ett attityd-beteendegap inom 
hållbar konsumtion. Vårt empiriska material visar på respondenternas positiva attityder och 
ett icke-efterföljande beteende. 

Det är superviktigt! 
Linda 19 

Det är jätteviktigt! Min kandidat var mot hållbarhet, corporate sustainability. 
Sara 23 

Jag tycker det är jätteviktigt… 
Eskil 22 

Det är det ju verkligen… 
Lucas 27 

Absolut! 
Penny 24 

Det är en viktig grej. 
Daniel 27 

Ja, det är klart. 
 Carl 22 

När respondenterna fick frågan om de ansåg att hållbarhet var viktigt i klädindustrin svarade 
samtliga ja på den frågan. Alla visar på en positiv attityd till ämnet. 

Så att det är ju lite, jag säger att jag brinner för hållbarhet men handlar på HM det är lite 
hyckleri på ett sätt men det vet jag ju om. 

Sara 23 

Nej det påverkar inte mina köp. Jag tror inte jättemånga företag har superkoll på det riktigt. 
Jag fattar verkligen inga beslut efter det utan jag går dit eftersom det funkar jäkligt bra. 
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Lucas 27 

Nej, inte när jag köper nya kläder. 
Penny 24 

Nej jag kollar mest på stil, det är inget jag reflekterar över. 
Linda 19 

Ingen av respondenterna tar hållbarhet i primär beaktning vid ny konsumtion, det vill säga det 
är inget som blir aktuellt när de köper kläder. Sara säger att hon vet om att hon brinner för 
hållbarhet men handlar fortfarande på H&M som hon ställt sig kritisk mot i intervjun. Lucas 
arbetar själv med CSR på sitt jobb men tar inte heller det i beaktning när han köper kläder. 
Penny arbetar i en second hand-butik som också säljer nya hållbara plagg men det är heller 
ingenting som hon lägger fokus på vid sin klädkonsumtion. Till sist menar Linda på att hon 
letar efter hennes stil och inte efter hållbara plagg eftersom hon aldrig reflekterat över det.  

Ingen av respondenterna tar ansvar för hållbarhet när det kommer till konsumtion av nya 
kläder även om många av dem är välinformerade kring ämnet. Luchs, Phipps och Hill (2015) 
menar på att när kostnaden övervinner vinster blir det inte intressant med extra ansvar. Vi kan 
därför tolka det som att varken Sara, Lucas, Penny eller Linda känner någon vinst i att 
konsumera hållbart. Denna vinst skulle kunna vara ökad social tillhörighet om deras 
omgivning exempelvis hade ställt krav på deras klädkonsumtion men så är inte fallet. Den 
upplevda kostnaden blir då i detta fall betydligt högre och kan förklara varför de inte är villiga 
att ta ansvar. 

Jag jobbade ju på H&M när jag pluggade på gymnasiet och då trodde man aldrig att de hade 
barnarbete i Bangladesh. Det är lite sjukt faktiskt ändå. Man vill ju inte ha på sig kläder som 

barn har gjort för typ en krona om dagen. Så det är ju lite sådär, men det har ju fått mig att 
tänka efter helt klart att köpa på H&M och det har ju blivit en diskussion. Men jag kan inte 

säga att jag har varit såhär ”nej absolut inte köpa kläder från H&M”. 
Daniel 27 

Trots att Daniel är medveten om att H&M har haft barnarbete så är det något som han inte 
kände av när han jobbade där. Han tyckte att det var ”sjukt” att barn har producerat kläderna 
för en låg lön men trotts insikten i företaget är han inte helt emot att fortsätta köpa kläder på 
H&M. Han menar på att det får honom att endast ”tänka efter” och att det har lett till en 
diskussion men i slutändan är det inget som påverkar hans konsumtion likt de andra. Även om 
Daniels attityd förändrats har inte hans beteende gjort det vilket indikerar att människors 
uppfattning nödvändigtvis inte styr beteendet. Detta är ett exempel på där deskriptiva och 
föreskrivande normer krockar (Ajzen 1985). Det är tydligt vad Daniel som person bör göra 
eftersom han uttrycker att det är fel men det är en annan sak vad faktiskt gör. Hans beteende 
baseras istället på vad alla andra gör och även om det är outtalat kan det tolkas som att 
eftersom andra fortfarande handlar på H&M fast barnarbete är allmän information är det okej 
att Daniel också fortsätter med det. Utifrån det här kan vi fastställa att det finns ett rådande 
attityd-beteendegap även hos de individer vi har valt att intervjua.  
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4.1.2 Green stigma 

Green stigma är ett tema som ursprungligen kommer från Johnstone och Tan (2015). Det 
fokuserar på den stereotyp som finns kring hållbara konsumenter i form av karaktärsdrag och 
utseende. Denna stereotyp har i tidigare forskning påvisats ha en påverkan på huruvida 
konsumenter vill handla hållbart producerade kläder eller inte (ibid). 

Den är vegan och har dreads. Asså den har anammat hela hållbarhetsperspektivet asså i 
allting. Smink, allt ska vara så naturligt som möjligt. Inga kemikalier, typ skriver i 

facebookgruppen att de inte ska vaccinera sina barn asså att de är lite såhär radikala på 
många sätt och vis. Ska vara lite såhär, ta avstånd ifrån den stora massan och bara sticka ut 
liksom. De tror jag verkligen är sådana som handlar och verkligen går in för det all in. Och 

det är väl en väldigt liten del av samhället och därför får det nog inte så stor 
genomslagskraft.  

Sara 23 

Efter att vi frågat Sara hur hon uppfattade och trodde att en person som konsumerar hållbara 
kläder såg ut gav hon oss följande svar. Det finns en tydlig uppmålad bild hos henne kring hur 
den person är och uppfattas. Hon använder ord som ”radikal” och ”ska sticka ut”. Sara 
beskriver den här personen som annorlunda, vilket inte faller inom ramen för de sociala 
normer hon lever under. Det kan därför bli en form av barriär precis som Johnstone och Tan 
(2015) och Wiederhold och Martinez (2018) beskriver det som. Den stereotyp som hon inte 
vill bli uppfattad som för att hon konsumerar hållbara kläder. Hon uttryckte också att det är en 
liten del av samhället och att det därför inte heller får en speciellt stor genomslagskraft. Detta 
kan vidare tolkas som att den grupp eller de människor som konsumerar hållbart är en svår 
grupp för människor att associeras med vilket leder till att inte fler anammar det hållbara 
perspektivet. Ajzens (1985) teori kring normativ övertygelse förklarar att människor kommer 
troligen, oavsett om de anser det vara moraliskt eller etiskt korrekt, följa beteendet hos 
majoriteten av den sociala omgivningen. Den andel som faktiskt konsumerar hållbart och 
etiskt är i relation till de som inte gör det väldigt liten vilket talar för Saras svar kring varför 
det inte har så stor genomslagskraft. Majoriteten av den sociala omgivningen konsumerar inte 
hållbart vilket då inte heller påverkar omgivningen till att göra det. 

Någon tjej runt 25-30. Bor på södermalm, Stockholm, vegan, lite sådär hippie-klädd. 
Miljöpartist.  

Daniel 27 

Tror att de människorna är mer nära naturen. Inte stadsmänniskor utan mer landet för de är 
närmare miljön och tänker mycket mer på miljön också. Jag tänker ju att de kanske har på sig 

typ en t-shirt bara och inte så formellt. 
Lucas 27 

Även hos Daniel och Lucas finns det fördomar kring den hållbara konsumenten. Daniel 
uttrycker dem mer explicit än Lucas men båda tror att de har en större koppling till just 
miljöaspekten. Det verkar vara en genomgående aspekt hos respondenterna. Daniel beskrev 
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denna person som ”hippie” och ”miljöpartist” vilket är likt Johnstone och Tan (2015) 
stereotyper. Återigen för att knyta ann till social grupptillhörighet och vårt sociala själv så blir 
det problematisk om konsumenter associerar och kopplar hållbart mode till exempelvis 
miljöpartister om personen i fråga inte delar samma politiska åsikter (McNeill 2018; Malär et 
al. 2011). Med den stereotyp Daniel har av en hållbar konsument är det väldigt liten chans att 
han skulle köpa hållbart mode eftersom han själv, uttalat, inte är någonting av det han beskrev 
förutom 27 år gammal. Det finns ingenting som kopplar hans sociala själv till en hållbar 
konsument för närvarande vilket då aktivt blir en barriär för hållbar konsumtion. Även Lucas 
tar, som tidigare nämnt, upp koppling till naturen men i beskrivningen på hur personen klär 
sig så säger han ”inte så formellt” vilket inte heller överensstämmer med de sociala normer 
som präglar honom eftersom han upplever sig vara formell och ha en formell stil (Ajzen & 
Fishbein 1980). 

…eftersom de är fula! De måste ju vara mot en speciell målgrupp som gillar den stilen men 
jag tycker att de är dåliga på att göra hållbara grejer, eller saker som är genuint i bra 

material och under bra förhållanden så blir det ofta fula grejer och det stör mig jättemycket. 
Sara 23 

Vi frågade Sara varför hon inte konsumerade mer hållbart eftersom hon bevisligen både hade 
hög kunskap och en starkt positiv attityd till hållbar konsumtion. Hon svarade att kläderna 
helt enkelt är för fula och att den stilen måste tillhöra en speciell målgrupp. Green stigma 
behöver nödvändigtvis inte enbart fokusera på stereotypen som konsumerar hållbart mode 
utan kan också beröra den uppfattade klädstil som stereotypen har. Sara uppfattar hållbart 
mode som fult vilket stärker den negativa bilden av den ”gröna konsumenten”. Personen som 
konsumerar hållbart mode är ingen hon vill grupperas med och kläderna är inget hon vill bära 
eftersom de enligt hennes mening är fula. Bilden av kläderna kan möjligen befläckats av de 
människorna som bär den och därför vill hon heller inte konsumera det. Samtidigt lyfte Sara, 
under intervjun, Filippa K som varumärke eftersom det är någonting hon verkligen vill 
associeras med för att de är duktiga på hållbarhet och för att de har samma värderingar som 
hon själv har. Det finns en viss ambivalens hos Sara i frågan kring hållbarhet eftersom hon 
uttryckligen inte vill associeras med den radikala person hon tidigare beskrev men har inga 
problem att lyfta fram hållbarheten i varumärket Filippa K eftersom hon gärna associeras med 
bilden de har. 

…de är ju fortfarande typ såhär second hand är lika med loppmarknad, asså loppor typ. Det 
är lika med smutsigt, det luktar illa, det är såhär farmors gamla nattlinne asså typ det är den 

bilden de har av det. De flesta i butiken i alla fall. 
Penny 24 

Penny, som arbetar i en second hand-butik, berättar om den uppfattning de flesta som kommer 
in i butiken har. Hon säger att många tror att kläderna är smutsiga och till och med luktar illa 
och detta bottnar i en negativ uppfattning. Second hand är ingenting som tidigare berörts inom 
green stigma men som bevisligen har en dålig association hos de människor Penny mött under 
arbetet. Det finns en koppling mellan hållbar konsumtion och second hand och det är 
någonting som tagits upp under intervjuerna när vi nämnt hållbar konsumtion vilket också kan 
påverka den generella uppfattning av hållbara kläder och den hållbara konsumenten. Om 
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Lucas, Sara och Daniel tror att en hållbar konsument köper second hand, vilket inte är helt 
orimligt att anta, finns det också möjlighet att de associerar Pennys bild med den 
konsumenten att person i fråga skulle lukta illa eller exempelvis vara smutsig. Detta blir då ett 
direkt avståndstagande från hållbar konsumtion. 

4.1.3 Prioriteringsregler 

Vad konsumenter tänker på vid konsumtion av kläder och vad de prioriterar är olika men vi 
kan se att hållbarhet inte är en aspekt många tar i beaktning. Vi försöker med detta tema reda 
ut och visa på vad våra respondenter anser vara viktigt vid klädkonsumtion och framförallt 
vad de tänker på när de köper och väljer kläder. Redogörelsen för hur de resonerar kan skapa 
en förståelse och inblick till varför hållbarhet förbises vid konsumtion. 

För man tänker inte just på den miljöfrågan när man går ut och köper ett plagg för man 
tänker mer på vad man har för stil, varför man vill ha den här tröjan och vad den ligger på i 

pris. Man tänker inte vart den har kommit ifrån, det gör man inte som vanlig konsument. 
Carl 22 

När vi frågade Carl vad han tänker på när han köper kläder och varför han inte tänker på 
hållbarhet så svarade han att man gör inte det som vanlig konsument. Stil blir istället en viktig 
faktor och även hur ens övriga garderob passar tillsammans med det nya plagget. Det sociala 
självet bygger på hur människor vill uppfattas av sin omgivning och eftersom kläder har en 
stor betydande roll i den processen blir det istället ett primärt fokus hos konsumenter 
(McNeill 2018; Banister & Hogg 2004; Malär 2011). Processen kan bygga på att nya kläder 
behövs för att passa in i en nytt socialt sammanhang eller för att öka sitt självförtroende vilket 
då leder till att människor köper nya kläder. Det behov som behöver tillfredsställas är således 
inte att bidra till en mer hållbar miljö eller bransch utan snarare att återigen berätta för sin 
omgivning vem de som person är. 

Hm, jag försöker nog matcha med det jag har. ”Det här passar med det och det och det”. 
Tänker jag. 

Daniel 27 

…men jag går ju in och ser ett snyggt plagg och tänker hur skulle detta se ut med vissa andra 
grejer jag har på mig då. 

Carl 22 

Jag försöker tänka att det ska passa med resten av min garderob. 
Penny 24 

Men kriterier, alltså att den ska vara snygg, att jag ska använda den över tid, jag försöker 
verkligen undvika de här impulsköpen som jag inte kommer att kunna ha så länge och att det 

passar ens stil. 
Sara 23 
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Konsumtionsprocessen för respondenterna motiveras av kongruens, det vill säga att öka sitt 
självförtroende och vara enhetlig i den bild som de vill att samhället ska ha av dem. Banister 
och Hogg (2004) menar på att de produkterna som konsumenter köper måste vara själv-
konsekventa för att inte skada sitt självförtroende även Sirgy (1982) skriver att de produkter 
som konsumenter köper ska addera positivt laddade värden till personens sociala själv vilket 
därmed också leder till att personen uppfattas på ett visst sätt. Daniel, Carl, Penny och Sara 
vill att de kläder som de köper ska matcha och passa den stil de redan har vilket då får en 
tydlig koppling till att motivationen bakom klädköpen handlar om att stärka ens 
självförtroende (McNeill & Moore 2015).  

Utseende, material och bekvämlighet. 
Eskil 22 

Det får inte vara för dyrt. 
Linda 19 

Pris är en faktor som också tagits upp, att det inte får vara för dyrt. Tidigare forskning har 
visat på att pris är en barriär för hållbar konsumtion eftersom att priset för hållbart 
producerade kläder ofta upplevs dyrare än icke-hållbara (Wiederhold & Martinez 2018; Lai, 
Henninger & Alevizou 2017). Priskänslighet blir då en viktig faktor i prioriteringen. Vi kan 
tolka det som att nyttan ur konsumtionen kommer från att stärka sitt sociala själv samt 
självförtroende och inte att exempelvis minska klimatpåverkan. Att betala mer för någonting 
som inte genererar extra nytta blir då oviktigt eftersom pris är en avgörande faktor för många 
konsumenter (ibid). 

4.1.4 Materialistisk lycka 

Asså jag gillar ju att köpa kläder ganska billigt jag skiter ju i märken och sånt. Jag går ju till 
typ H&M och Carlings. […] Och att det ska vara ganska så billigt då för jag köper mycket 

kläder, det gillar jag. 
Carl 22 

Carl uttrycker att han gillar billig konsumtion för att kunna öka mängden kläder han 
konsumerar. Han säger också att han: 

Älskar det. Jag blir glad typ inombords och känner ”skönt att kunna ha något nytt på sig”. 
Jag gillar att ha nya grejer på mig nästan varje dag skulle jag kunna ha. Jag känner mig stolt 

över att ha på mig något jag verkligen tycker om och har jag köpt ett par nya skor eller ett 
nytt klädesplagg så vill jag gärna visa upp att jag har dem på mig. 

Carl 22 

Har han köpt något nytt vill han gärna visa upp det för sin omgivning och då känner han sig 
även stolt. Det finns koppling även här till hur människor konsumerar för sin omgivning men 
Carl finner en lycka i att stärka sitt sociala själv och även visa upp hur han även stärkt sin 
tillhörighet till sin sociala omgivning (Banister & Hogg 2004; McNeill 2018).  
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Ah då känns det bra, om det passar och är snyggt på. Då känns det bra. Man känner sig 
verkligen nöjd liksom. Det är liksom tillfällig lycka, materiell lycka. - Linda 19 

Precis som Carl finns det en nöjdhetskänsla bakom klädkonsumtionen. Vi har tidigare sagt att 
det finns en koppling kring bekvämlighet i kläderna och hur väl de passar in i situationen. 
Även här kan vi se att Linda blir nöjd eftersom kläderna stärker hennes sociala själv och 
därför känner hon nöjdhet. Ju bättre det passar in desto nöjdare är hon. Samma sak gäller för 
Carl. 

Nä men allting som är materialistisk tycker jag är kul. Men mest inom mode men jag kan 
liksom gå och känna på väskor och få gåshud. Asså jag kan verkligen känna att när jag är 

framgångsrik kommer jag kunna köpa allt det här och även fast jag inte kommer bli lycklig av 
det, och jag vet om det så är det ändå en viss känsla, det ger mig en kortsiktig lycka. 

Sara 23 

Sara uttrycker samma kortsiktiga lycka i sin konsumtion. Väskorna i sig representerar 
framgång vilket hon eftersträvar i sin ideala bild. Men den materiella lyckan bygger på att 
stärka sitt sociala själv. Väskorna ökar hennes trovärdighet för att vara framgångsrik och 
därmed växer också ett behov fram för att äga allting som symboliserar just det. Lyckan i att 
passa in kommer från det materiella. 

4.1.5 Inte mitt ansvar 

Vem bär ansvaret för en hållbar konsumtion? Är det upp till konsumenterna att ta till sig 
information och anpassa sin konsumtion hållbart eller måste företagen göra den hållbara 
konsumtionen mer tillgänglig? Det finns ett tydlig tema i respondenternas svar där de 
förskjuter och projicerar ansvaret på någon eller något annat.  

Nu ska jag inte skylla bort det här men jag tror också att det är företagens fel att man inte har 
den tanken för när jag köper en köttbit då ska den vara svensk och ekologisk för det har blivit 

så himla stort i media men det känns inte på samma sätt när man köper kläder. Det är inte 
uppblåst på samma sätt. 

Eskil 22 

Vi frågade Eskil varför han trodde att det ser ut som det gör med en ohållbar konsumtion och 
han lägger väldigt tydligt ansvaret på företagen. Han drar en parallell till köttindustrin där han 
menar på att ekologiska produkter är viktigare för konsumenter eftersom det har haft större 
genomslagkraft i media. Om samma sak hade hänt med klädindustrin så hade det förändrat 
människors tänk. Eskil vill att företag tar ännu större plats i media och han tror att det hade 
ändrat människors köpbeteende. Det går att tolka Eskils svar som att den hållbara seriositeten 
i klädindustrin inte är speciellt hög och att företag inte egentligen bryr sig, för hade de gjort 
det så hade de förändrats människors tankar för längesedan. Ansvar ur ett sociokulturellt 
perspektiv kan hjälpa till att förklara Eskils resonemang. Eskil förskjuter ansvaret eftersom 
han menar på att i relation till köttmarknaden finns det inte speciellt mycket krav från 
omgivningen kring hållbar klädkonsumtion. Hade kraven ökat så hade också fler känt sig 
skyldiga till att ta det extra ansvaret när de konsumerar kläder (Luchs, Phipps & Hill 2015). 
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Eskil har genom sina högskolestudier en hög kunskap om hållbarhet men det har heller inte 
påverkat hans konsumtion vilket också till viss del motsäger hans lösningsförslag samt 
tidigare forskning som identifierat bristen på information som den största barriären. Vidare 
går det att tolka det som att om fler börjar konsumera hållbara kläder tack vare medias 
genomslagskraft så kan den sociala normen ändras och fler börjar konsumera hållbart 
producerade kläder (Ajzen 1985). Det kan då också öka känslan av skyldighet och öka 
ansvarstagandet. 

Jag känner att jag har väldigt dålig koll på det. De borde göra extra reklam för att ”här har 
vi hållbara kläder kom till oss”. Det syns liksom ingen skillnad på dem om de är hållbara 

kläder eller inte. Marknadsföring på sociala medier. 
Linda 19 

Lindas uppfattning är att företagen är för dåliga på att annonsera ut var det finns hållbara 
kläder och framförallt skillnaden på dem och icke-hållbara kläder. Hon menar på att det inte 
syns någon skillnad och ska man som konsument välja den som är hållbar behöver det finnas 
mer marknadsföring. Återigen ligger inte ansvaret på konsumenten utan på företagen att 
upplysa konsumenten var det finns och vart du kan köpa det. Genom att lägga ansvaret på 
företagen raderas eventuell skuld att ens konsumtion är ohållbar eftersom ansvaret inte ligger 
på individen. Den generella uppfattningen om attityd-beteendegapets existens är att om bara 
företagen hade tagit mer ansvar för den hållbara konsumtionen så hade fler konsumerat 
hållbart då det hade förändrat den sociala normen. Luchs, Phipps & Hill (2015) förklarar att 
om konsumenters sociala omgivning inte ställer den typen av krav på konsumenter att ta 
socialt ansvar kommer de heller inte göra det. Uppfattningen av ansvar finns heller inte 
eftersom som en försvarsmekanism för att slippa den moraliska frågan om huruvida individer 
behöver ta ansvar eller inte så bortförklaras ansvarstagandet som en brist av utbud från 
företagens sida. Konsumenter uppfattar då heller det inte som att de behöver ta ett ansvar.  

Delvis så tror jag att många inte vet om, exempelvis om det står att en tröja är BCI-märkt 
(better cotton initiative), så tror jag inte att folk vet om vad grejerna står för. Om det är ett 
certifikat eller vad det nu är. Många har inte koll på det och att företagen är dåliga på att 

kommunicera ut det och att det försvinner mycket i bruset. Det är det andra tror jag. 
Sara 23 

Sara pekar också på att företagen är dåliga på att kommunicera när något plagg är producerat 
på ett hållbart sätt. När kommunikationen är dålig blir det svårt för konsumenterna att uppfatta 
de hållbart producerade kläderna och dessa försvinner i ”bruset”. Sara menar även att det är 
svårt för konsumenterna att förstå de olika beteckningar för hållbara kläder. Dessa 
märkningarna är inte lika standardiserade som de för exempelvis mat och därför är de inte 
något som konsumenter registrerar. Dock har Sara kunskap om dessa märkningarna och vet 
vad de står för och ändå så köper hon inte bara hållbara kläder. Detta påvisar ytterligare att 
information inte alltid leder till ett önskat konsumtionsbeteende. En positiv attityd bringar inte 
direkt fram ett beteende och heller inte ökad information.  
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Jag vet inte egentligen. Om jag kanske hade fått en uppenbarelse eller något sådant. Och för 
andra tror jag att det är samma sak. Det är alldeles för långt ifrån feedbacken. Det händer 

någonting här, men personal utnyttjas på andra sidan jorden. Varje gång någon gör 
någonting fel så skulle den personen behöva höra det för då hade inte personen gjort fel till 

slut. All återkoppling är för långt bort och det behöver i sådana fall förändrats. Så är det ju. 
Jag tror det är det som saknas. 

Lucas 27 

Lucas svarade istället att han tror att feedbacken för den ohållbara konsumtionen är för långt 
bort och att ansvaret ligger på någon annan att berätta detta för dem som konsumerar 
ohållbart. Det Lucas tar upp här är intressant eftersom det ligger till grund för människors 
behov att passa in. Hade den sociala normen varit att varje gång människor köper ett ohållbart 
plagg så upplever de skam eller att andra dömer dem negativt så hade det beteendet ganska 
snabbt förändrats (Ajzen & Fishbein 1980; Luchs, Phipps & Hill 2015). Sociala normer leder 
till människors anpassning efter vad de tror är rätt och hur man som konsument bör agera och 
ansvarstagandet hade troligen därför också ökat. 

Nä för oavsett vart jag köper kläder och varför jag köper kläderna så kommer det ändå 
göras. Asså någon kommer ju köpa den tröjan.  

Carl 22 

Carl menar på att bara för att han avstår från att köpa en tröja så hindrar inte det andra från att 
göra det. Detta är ett tema som kan återfinnas i tidigare forskning där konsumenter inte tror att 
deras handlingar gör någon skillnad (Wiederhold & Martinez 2018). Ansvaret placeras på den 
sociala normen och det spelar ingen roll att Carl köper ohållbara kläder eftersom resten av 
samhället också gör det. Det finns en tydlig röd tråd i respondenternas svar och 
skuldbeläggandet av samhället och företagen. För Carl så ökar inte det upplevda värdet 
genom att konsumera en hållbar tröja. Värdet hade kunnat vara ökad social tillhörighet om 
hållbarhet hade varit ett krav som ställts av omgivningen på Carls konsumtion, dock gör det 
inte det i det här fallet vilket leder till att söka efter hållbara produkter istället uppfattas som 
en extra kostnad i form av exempelvis tid (Luchs, Phipps & Hill 2015). 

Asså då handlar jag mycket på internet och där är det, nej det finns inte nästan. Asså klart att 
det finns specifika sidor som ba ”här har vi hållbara grejer” men jag är ju ofta inne på lite 

större sidor och de har totalt glömt bort den aspekten. 
Penny 24 

Även Penny som visat absolut störst engagemang till hållbarhet och hållbar konsumtion 
lägger ansvaret på företagen och menar på att de större sidorna helt glömt bort 
hållbarhetsaspekten. Det gör det då inte lätt för konsument att hitta kläder som samtidigt ska 
öka ditt självförtroende och stärka ditt sociala själv men också vara hållbara (Banister & Hogg 
2004; McNeill 2018). Den kombinationen vid klädkonsumtion blir därför svår att hitta om vi 
ska tolka Pennys svar. Är inte företagen öppna och visar upp hur människor genom dem kan 
bli en mer hållbar konsument så köper de helt enkelt icke-hållbara kläder. Det går vidare att 
tolka det som att Penny inte känner ansvar när hon konsumerar på de sidor som inte fokuserar 
på hållbarhet eftersom det inte finns några krav för en hållbar konsumtion. Om det inte finns 
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något som initierar hennes ansvarstagande i form av extra värde för Penny så kommer hon 
heller inte ta det extra ansvaret (Luchs, Phipps & Hill 2015). För att ansvarstagande ska 
initieras måste människor känna att värdet också ökar med den extra prestationen. 

4.1.6 Egen definition 

Hållbar konsumtion behöver nödvändigtvis inte betyda samma sak för alla. Några av de vi 
intervjuade hade en egen definition på vad de ansåg vara hållbart och att många av dem 
faktiskt tror att de konsumerar hållbart tack vara deras egna definition. Finns det anledning att 
tro att man som konsument redan köper och bär hållbara kläder så finns det inget behov för att 
exempelvis köpa ekologisk bomull eller rättvist producerade kläder. 

Kläderna i sig har man väl inte alltid jättebra koll på om det är tillverkat hållbart. Medan jag 
istället tänker att jag hellre köper ett lite dyrare plagg som håller så har jag det under en lite 

längre tid. Istället för att köpa nytt, nytt och nytt. Och det är en del i hållbarheten. 
Eskil 22 

Jag försöker vara väldigt mån om att jag kan ha det ett längre tag och sen så gillar jag att 
köpa gärna lite dyrare grejer för att jag är av den tron att lite dyrare är lite bättre. 

Sara 23 

Asså märken känns ju som det är bättre kvalitet och hållbarhet det gör det ju absolut och det 
kan jag inte argumentera emot. 

Carl 22 

Eskil, Sara och Carl menar på att prisfaktor är en del av hållbarheten. Även om Eskil och Sara 
istället argumenterar för att de kan ha plagget under en längre tid så tror Carl att om plagget är 
dyrare så borde det också rimligtvis vara hållbart producerat. Det finns bevisligen egna 
definitioner eller tolkningar på vad som kan vara hållbart och den definition som Eskil och 
Sara har handlar snarare om att kläderna som konsumeras inte ska omsättas snabbt utan 
användas under en längre tid. Detta kan likaväl vara ett individuellt argument för att 
legitimera konsumtionen av dyrare kläder eller att man vill tro att ens konsumtion inte bidrar 
till en ohållbar värld. Både Eskil och Sara berättade dock under intervjun att de inte aktivt 
konsumerar hållbart, det vill säga letar efter hållbart producerade kläder. Därför kan vi anta att 
konsumtionen av dyrare kläder inte sker på grund av definitionen utan att den snarare allenast 
legitimerar och skyddar deras konsumtion.  

Det går vidare tolka deras resonemang som en förskjutning av ansvar. Eftersom de övertygar 
sig själva med egna definitioner så anses de redan vara hållbara konsumenter i den mån att de 
köper dyrare kläder. Samtidigt som de förskjuter det egentliga ansvaret så tror de att de 
konsumerar kläder som inte bidrar till en negativ framtid (Luchs, Phipps & Hill 2015). 

4.2 Att passa in 

4.2.1 Att klä sig för sin omgivning 
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Konsumenters sociala omgivning styr stora delar av hur de klär sig och varför de väljer 
specifika plagg. Omgivningens bekräftelse och acceptans är en central del för att känna sig 
bekväm och nöjd i de kläderna människor bär.  

Jag klär mig lite i min egna stil men man vill ju gärna att folket runt omkring vill att det man 
har på sig är snyggt.  

Eskil 22 

Asså jag tror ändå man blir ju gladare om någon bara ”Gud vilken snygg tröja du har, den 
var verkligen fin!”. Då blir jag ju verkligen, ”ja men tack, jag känner mig jättenöjd med 

den”. Men om ingen säger något och man känner sig nöjd med den så är det ju fine men man 
är ju nöjdare om andra också tycker den är fin och berömmer den. Jag tror bekräftelse 

underlättar.  
Linda 19 

Social bekräftelse är något som både Eskil och Linda vill ha av sin omgivning. Vid 
konsumtion av kläder så är det viktigt att det passar in i sammanhanget för att känna sig nöjd. 
Att klä sig för sin omgivning innebär att det går under ramarna för vad som är socialt 
accepterat hos de individer de frekvent omger sig med. Detta leder ofta till att människor får 
liknande klädstilar med personerna i deras omgivning. McNeill (2018) förklarar att individer 
sätter sig själva i relation till sin omgivning och därmed också anpassar sig efter den för att 
enklare passa in. Detta leder också till de sociala normer som råder stärks och att människor 
blir mer och mer lika varandra (Ajzen 1985). 

…jag tror att man blir som man umgås, man blir inspirerade av varandra.  
Linda 19 

Ja, det skulle jag säga. Man blir väl som man umgås liksom. 
Carl 22 

Vi har nog ganska lik stil. De flesta av oss.  
Penny 24 

När människor i samma sociala krets klär sig efter sin omgivning leder detta till liknande 
klädstilar. Carl säger att ”man blir väl som man umgås liksom” och Linda ”man blir 
inspirerade av varandra” vilket berättar att man gärna tittar på varandra och klär sig liknande 
för att passa in i den sociala kontexten (Malär et al. 2011). Även Penny bekräftar att många i 
hennes kompiskrets har liknande stilar. Linda säger också: 

Med många på skolan. Man märker ju att man blir inspirerad av vad andra har på sig, till 
exempel, ”åh vad snygga byxor” kanske man tänker och så anpassar man sin stil efter vad 

andra har också. Om någon har på sig något jättesnyggt så kanske man också vill ha på sig 
det eller något liknande isåfall.  

Linda 19 
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Linda ger exempel på hur hon kan hämta inspiration av sin omgivning och hur det kan forma 
hennes konsumtion. Det är tydligt hur hon också anpassar sin stil efter vad andra har. Återigen 
kan vi komma tillbaka till den sociala tillhörigheten och när ens omgivning klär sig likadant 
blir det också enklare att hämta inspiration och konsumera eftersom det blir allt tydligare vad 
som är socialt accepterat (Ajzen 1985; McNeill 2018). När inspiration hämtas av 
omgivningen blir det inte ”udda” eller ”konstigt” eftersom andra redan klär sig i det. Även 
Sara bekräftar detta: 

Ah det skulle jag säga. Särkilt nu för när jag pluggade i Göteborg så var det mer annorlunda, 
men nu när jag pluggar på textilhögskolan som går i min klass nu så blir det mycket samma 

stil. Så det är skönt. 
Sara 23 

Hon säger att hon och hennes omgivning har liknande stilar men att det var lite annorlunda i 
Göteborg. Hon berättar att när hon studerade där var det inte lika viktigt med kläder som det 
är i hennes nuvarande sociala krets och kläder blir en viktigare faktor för att passa in. Hon 
gick ifrån en ekonomutbildning på Handelshögskolan till att studera på en textilhögskola 
vilket också kan förklara skildringen kring intresset till kläder. Hon själv har ett väldigt starkt 
intresse och säger att ”det är skönt” att fler har det intresset. Sara berättar att det är enkel väg 
in i gruppen och det kan också bli enklare att känna samhörighet med människor som har 
liknande stilar (Paquin & Keating 2017; Mittal 2014).  

Nej exakt, utan då är det mer såhär att jag håller nog tillbaka det lite och då anpassar mig 
efter gruppen. 

Sara 23 

Eftersom hon gärna vill känna samhörighet så väljer hon att hålla tillbaka och anpassa sin 
klädstil i grupper där hon vanligtvis inte hade passat in lika bra stilmässigt. Detta är ytterligare 
ett exempel på när hon bytte skola från Handelshögskolan till Textilhögskolan. Sara berättar 
att Handelshögskolan hade en stil hon inte riktigt kunde känna sig hemma i men anammade 
till viss del ändå, när hon sedan bytte skola landade hon mer i vad hon tyckte var snyggt. Det 
blir dock en social krock när hon idag möter sina vänner från Handelshögskolan och eftersom 
hon har en annan stil idag väljer hon att hålla tillbaka och anpassa sig efter hur de klär sig. 
Hon beskriver det som att det finns två olika Sara för de olika grupperna. Eftersom Sara har 
en hög offentlig medvetenhet så kan hon genom att se till de andras klädstilar anpassa sin 
egen för att således passa in (Malär et al. 2011). 

Det har vi, därför jag känner mig trygg att fråga dem med. 
Carl 22 

Asså jag kan definitivt fråga folk om råd. Då är det ju folk som jag litar på eller som har 
liknande stil som mig. 

Penny 24 

Majoriteten av respondenterna frågar gärna sin omgivning om råd och det är speciellt tydligt 
hos Carl och Penny där de påpekar att de frågar sin omgivning om råd eftersom de har 
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liknande stil som dem. Det innebär att genom interaktion med sin omgivning, under pågående 
konsumtion, så fortsätter de att upprätthålla de sociala normerna eftersom det är den stil som 
anses vara accepterad i den sociala kontexten (Ajzen 1985). 

Instagram, pinterest, folk på stan. 
Penny 24 

Jag följer liksom inga profiler sådär på sociala medier eller så utan mer att jag bara ser folk 
på stan och sen så tror jag att jag har en ganska, asså i mig själv så vet jag vad som är snyggt 

och hur jag vill klä mig och då blir det liksom att jag följer det när jag går i butik, det här är 
snyggt. Men inga så personliga följare utan om jag ser någon på stan. Särskilt när jag 

jobbade i butik.  
Sara 23 

Ibland kan det vara människor jag ser, inte mina vänner då, men andra jag ser som fan vad 
snygg den var, så man vill ha något liknande. 

Daniel 27 

Men har jag sett någon som har något snyggt så, typ en kollega förra veckan hade en jäkligt 
fräsch kostym och då frågade jag honom var han hade köpt den. Men ofta när jag ser någon 

som har någonting eller träffar någon då kan jag fråga i sådana fall. 
Lucas 27 

Nä asså mina polare har en sådan här skjorta, och jag har haft på mig en av mina polares 
skjortor och jag tyckte den var jävligt nice. 

Carl 22 

Samma gällande vart respondenterna finner inspiration, det kommer främst från personer som 
de ser i sin omgivning eller som de är vän med. McNeill (2018) menar att individer ser till 
dess sociala miljö och studerar vad som är accepterat och inte. Utifrån den informationen som 
individen sedan samlar in så finner den ledtrådar till hur de ska konstruera bilden av sig själva 
för att passa in och bli accepterade i samhället (ibid). Detta styrks tydligt hos respondenterna i 
vår studie så de gärna letar och hittar inspiration från personer som de möter i sin vardag. 

Kanske inte om jag jobbar, inte om det är skoaffären då skulle jag inte ha på mig hoodie för 
jag tycker det ser lite för vardagsklätt ut. Så då vill jag vara lite mer fancy. 

Linda 19 

Det finns förväntningar när Linda jobbar att hon vill vara lite mer ”fancy”. Hoodie är 
någonting som Linda ofta går i eftersom hennes omgivning ofta klär sig ledigt och bekvämt 
som hon uttrycker det. Hennes arbetsplats blir dock inte påverkad av hennes kompiskrets och 
eftersom hon träffar nya människor hela tiden så behöver hon göra ett bra första intryck. Hon 
behöver framstå som professionell och på arbetsplatsen behöver hon tillhöra och anpassa sig 
efter den social normen som finns på jobbet. 
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Jag tror det är jättemånga olika anledningar men jag klär mig mycket utefter mitt liv, mitt 
jobb känns det som, så jag klär mig mycket efter det. 

Lucas 27 

Man får såklart tänka på om man ska, typ som idag när jag bara ska vara på kontoret och 
inte ha några möten eller någonting så behöver man inte vara så formell. Men om man ska på 

kundmöten eller någonting så då får man nog vara lite mer uppklädd och tänka lite mer på 
det helt enkelt.  

Lucas 27 

Lucas ger upphov till samma tänk men påverkas mer av stilen på jobbet eftersom det är en 
större del av hans liv. Linda arbetar några timmar extra på en skoaffär medan Lucas arbetar 
heltid på ett kontor. Han säger att han klär sig mycket efter sitt jobb och en tolkning är att det 
blir det naturliga att anpassa sig efter. Det finns dock situationer som även han måste anpassa 
sig efter på jobbet som exempelvis kundmöten. Återigen ett professionellt intryck som 
situationen efterfrågar vilket gör att kläderna också blir mer formella eller ”fancy”. 

Ja, typ om man ska gå på arbetsintervju då kanske jag inte tar på mig mina kortaste kjolen 
eller de rockigaste kläderna om inte den arbetsgivaren också skulle ha sån stil eller sälja 

sånna grejer för då kanske jag skulle. 
Penny 24 

Då märkte man det liksom att det yttre spelar faktiskt en väldigt stor roll och det tänker jag 
även på i andra sammanhang där jag går på exempelvis intervjuer. 

Sara 23 

Professionella intryck behöver inte alltid vara formella och som Penny uttrycker det kan det 
istället handla om att anpassa sig efter rätt kontext och symbolisera någonting med sin klädstil 
(Sirgy 1982). Penny säger att hon troligen hade klätt sig för att efterlikna arbetsgivaren 
eftersom människor enklare förstår sig på och accepterar personer som är lika oss själva. 
Även Sara säger att det yttre spelar stor roll och att det är viktigt att tänka på vid specifika 
sammanhang som exempelvis arbetsintervjuer där det är essentiellt att göra ett passande 
intryck (McNeill 2018). Både Penny och Sara beskriver väldigt tydligt här hur omgivningen 
påverkar deras val av kläder. Beroende på var de ska och i vilken situation de strax ska 
befinna sig i styr valet av kläder eftersom de vill att andra ska få en specifik uppfattning av 
dem. Genom klädval kan de till viss del styra vilken uppfattning personen som intervjuar dem 
får (Sirgy 1982). 

Nä men jag känner bara det är inte min stil över huvud taget jag känner mig inte bekväm i de 
kläderna och då hade jag inte utstrålat den stilen som den personen gör då. 

Carl 22. 

Av det empiriska materialet att döma så blir respondenterna mer bekväma om kläderna passar 
omgivningen. Som Carl säger att han inte känner sig bekväm i de kläderna och då syftar han 
på kostym (Malär et.al 2011). Vid vidare utveckling fick vi uppfattningen att i hans sociala 
omgivning så är det mer konstigt och udda än accepterat att bära exempelvis kostym. Detta 
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gör att han inte heller känner sig bekväm. Dock säger han vid senare tillfälle att ”det är 
drömmen” att få gå i kostym varje dag. 

Jätteobekväm. För att det är inte inom ramen. 
Daniel 27 

Daniel uttrycker att han hade känt sig ”jätteobekväm” om hans klädstil inte hade passat i 
situationen. Han tar även upp vad som förväntas av honom när han ska på en fest och att han 
kan inte komma hur han vill eftersom då passar han inte in. Valet att klä sig fritt försvinner 
också beroende på vilken situation som personen kommer befinna sig i. I olika sociala 
sammanhang har människor olika förväntningar på sig. Konsumenter använder sig av olika 
kläder för att möta omgivningens förväntningar för att passa in i den sociala kontexten (Ajzen 
1985). Det är precis det här Daniel säger att ”det är inte inom ramen.” vilket då tyder på att 
han är väl medveten om vilka förväntningar situationen kräver och möts inte de så kommer 
han känna sig jätteobekväm. Bekvämligheten av kläderna kan därför ha en koppling till hur 
väl de passar in i sammanhanget och hur väl de möter de sociala förväntningarna. 

Det är lite pinsamt, då har man svårt att tänka på något annat än att shit eller att man 
kommer till en fest, jag är hellre för uppklädd än för nedklädd. För om man kommer och alla 

har kostymer och jag kommer med t-shirt och jeans då skäms man, eller jag skäms iallafall. 
Så jag har hellre kostym när alla andra kör skjorta än att ha t-shirt när alla andra kör 

kostym. Hellre för uppklädd än för nedklädd.  
 Eskil 22 

Eskil säger att han skulle skämmas om han var för nedklädd i ett festsammanhang och att han 
hellre klär upp sig för mycket än för lite. Återigen förväntar situationen att han bör ha 
reflekterat och tänkt på hur han ska klä sig och uttrycker kläderna att han inte har gjort det kan 
han känna sig utanför den sociala kontexten (McNeill 2018). Vid sociala sammanhang blir det 
därför också viktigt att matcha hur de andra är klädda precis som även Daniel och Carl 
bekräftade. Anpassar man sig inte efter förväntningarna kan det anses vara nonchalant och 
rent av skämmigt. 

Är det en fin fest så är det en fin fest då vill man vara fin också, man kan inte känna sig då 
måste man ha jävligt bra självförtroende om man har en casual outfit på en sån mässa. 

Daniel 27 

Innan så brydde jag mig mer när man hade sämre självkänsla. […] Men nu bryr jag mig inte 
riktigt lika mycket. Men om alla hade sagt till mig ”gud vad fula kläder du har det klart jag 

hade blivit ledsen och jag hade på något sätt ifrågasatt mig själv men jag tycker ändå att jag 
har såpass bra självkänsla och självförtroende nu att vi inte behöver, asså jag bryr mig inte så 

mycket. Jag tycker jag är såpass trygg i mig själv att jag kan ändå stå upp för vad jag tycker 
om. 

Sara 23 

Daniel menar på att en individ måste ha bra självförtroende för att kunna gå till en fest mer 
vardagsklädd, vilket då tolkas som att en person med dåligt självförtroende kan öka detta 
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genom att klä sig enligt de rådande normerna. De finare kläderna har ett positivt symboliskt 
värde som i sin tur ökar självförtroendet hos personerna som bär dem (Abel, Buff och O’Neill 
2013; Banister & Hogg 2004). Samma gäller för Sara som tidigare hade dålig självkänsla och 
klädde sig för att öka sitt självförtroende. När hon nu istället har bättre självkänsla och ett bra 
självförtroende så kommer hon att kunna bry sig mindre om andras åsikter och har inte 
samma motivation att anpassa sig efter den sociala kontexten. Det går att anta att hennes 
ökade självförtroende beror på att kläderna hon nu bär kongruerar med hennes 
självuppfattning (McNeill 2018). Hade hon dock burit kläder som den sociala omgivningen 
hade reagerat negativt på så är det möjligt att självförtroendet hade minskat och hon hade 
återigen brytt sig. 

4.2.2 Kläders representation 

Kläder fungerar som symboler för olika representationer och kategorier. Beroende på vilka 
kläder du bär utstrålar du och representerar du olika saker. Detta tema ser till hur 
respondenterna ser på olika kläder och vad de betyder för olika människor och olika 
sammanhang samt hur de hjälper dem tillhöra vissa grupper. 

…och lagfest då känner jag alla och jag vet vad folk kommer att ha på sig och det är inte så 
noga när man ska sitta där och dricka bärs med 25 grabbar som om när man ska på 
födelsedagsfest. Där kanske känner en tiondel av alla som ska dit och man vill ändå 

representera sig själv på ett annat sätt tror jag. 
Eskil 22 

Under lagfester säger Eskil att spelar inte kläderna någon större roll. Killarna som befinner sig 
i ett sammanhang där de känner varandra som fotbollsspelare och det gör att representationen 
ligger någon annanstans än i vilka kläder de har på sig. Det blir heller inte essentiellt att göra 
ett gott intryck som han säger är viktigt när han inte känner människorna. På en 
födelsedagsfest måste han representera sig själv och vem han är genom sina kläder och för att 
bli uppfattad på det sättet han vill spelar också kläderna en betydande roll i sammanhanget. 
Återigen ett tydligt exempel på hur situationen kräver olika representationer beroende på de 
olika förväntningar (Ajzen 1985; Sirgy 1982) 

Om du hade kommit såhär med en t-shirt under så hade jag nog tänkt att det är lite lättare att 
ha att göra med. Hade du kommit tillknäppt med skjorta och slips då är det mycket mer 

formellt och på något sätt, jag tror jag har fördomen att du även är mer, inte påläst men åt det 
hållet liksom att man måst tänka sig för vad man säger. För den andra personen är med i 

matchen. Det ger auktoritet och samtidigt får du en informell makt. […] Tillknäppt blir mer 
formellt, auktoritärt. 

Lucas 27 

Lucas sa tidigare att han gärna klär upp sig för kundmöten vilket han också här fördjupar 
innebörden av. Genom att klä sig mer formellt tar du också mer makt och utstrålar 
professionalism och att man ”är med i matchen”. Lucas menar därför på att genom att klä sig 
rätt kan man också låta sig själv framstå som något man nödvändigtvis inte behöver vara. 
Genom artefakter som McCracken (1986) benämner det berättar vi olika saker genom att 
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enbart konsumera specifika, i det här fallet, kläder. Kläderna berättar därmed också för vår 
omgivning vilken typ av person du är och vilken grupp du vill tillhöra. Skjorta och slips blir 
därför två artefakter som får en betydande roll i de sammanhang där exempelvis Lucas vill ta 
makt eller upplevas ha makt. Samtidigt kan det vara ett avvägande där människor undviker de 
kläderna för att inte uppfattas som tillknäppta eller auktoritära. 

Alltså jag tror jag vill se trevlig ut. 
Eskil 22 

Jag vill uttrycka att man är framgångsrik. För mig är det en ganska stor drivfaktor i livet, jag 
vill bli framgångsrik och då vill jag att mina kläder ska uttrycka det. Business woman. 

Sara 23. 

Att jag är en soft person, typ ganska social och avslappnad… 
Daniel 27 

Jag har alltid vart en liten udda person på ett eller annat sätt och kläder har vart ett sätt för 
mig att uttrycka mig på. Jag har alltid velat gå mot strömmen… 

Penny 24 

Delvis rebell kan det ju vara ibland, mycket glädje men det kan också vara som ett skydd. Att 
man skyddar sig från omvärlden, man vill inte visa vem man verkligen är som man kanske på 
ett visst sätt. Men det är också kreativt, jag har alltid vart kreativ, så det är väl ett utlopp för 

det. 
Penny 24 

Då blev det hela tiden att du skulle sälja, jag skulle inte bara sälja en, då sålde jag hemsidor 
och programmering och den biten, jag skulle inte bara sälja det utan jag skulle sälja mig själv 
som person också, de skulle lita på mig och ha ett förtroende. Det blev egentligen där som jag 

började tänka på mycket mer på klädseln än vad jag gjort tidigare. 
Lucas 27 

Majoriteten av respondenterna uttrycker att de har en tanke bakom sin klädstil och vad de vill 
kommunicera till sin omgivning. Genom att anamma vissa klädstilar och därmed också hjälpa 
omvärlden att förstå sig på vilka de är så kan de kontrollera hur andra människor uppfattar en 
samt i vilka sociala grupper man hör hemma (McNeill 2018; McCracken 1986). Beroende på 
vilken livsstil och social krets konsumenten har ger det upphov till olika representationer 
genom specifika kläder. Exempelvis har Penny alltid sett sig som en udda person vilket också 
ger henne utrymme till att vara kreativ med sin klädstil troligen eftersom det är socialt 
accepterat i hennes omgivning medan Lucas vill inge förtroende och behöver framstå som 
professionell vilket istället får honom att klä sig mer formellt.  

För det utstrålar jag har pengar fast det har jag inte egentligen, det är ju en lögn egentligen 
för jag har ju inte det. Att jag behövde spara ihop till den där, men för mig blir det på något 

sätt ett steg närmare, som du sa att nu kanske jag ser framgångsrik ut. 
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Sara 23 

Det är en symbol. […] Det blir liksom en symbol för mig för här har jag jobbat hårt och jag 
har slitit, jag har jobbat varje helg och det här är liksom min belöning. Så att det är den en 

symbol för, hårt arbete och slit. 
Sara 23 

Vi frågade Sara vad hennes väska betydde för henne och den utstrålar att hon har pengar, även 
om hon inte har det (Sirgy 1982). Precis som Lucas beskrev hur formell klädsel gav dig makt 
i olika situationer även om du inte har det. Sara vill gärna kommunicera pengar eftersom i 
hennes värld är det nära kopplat till att vara framgångsrik och genom att bära den typen av 
väska så hjälper det henne att framstå på ett visst sätt för människor som inte känner henne 
och vet att hon inte har pengar (ibid). Samtidigt tror hon att pengarna hjälper henne att bli 
accepterad av andra framgångsrika människor. Människor med hög offentlig 
självmedvetenhet vill gärna möta de förväntningar som finns från samhället och i Saras fall 
vill hon gärna möta de förväntningar som hon upplever finns för att betraktad som 
framgångsrik (Malär et.al 2011). För henne själv blir dock väskan ett kvitto på att hon arbetat 
hårt och länge för att kunna köpa den även om det inte är det hon vill kommunicera till sin 
omvärld. 

Det är väl för att man ska representera banken. Banken representeras ju på ett visst sätt både 
i media och asså överallt. Så om det kommer in någon, oftast en äldre och så står jag där med 
t-shirt och ett par slitna jeans med hål i då får inte de något speciellt förtroende för mig skulle 

jag påstå som bankarbetare. Det är inte vad de förväntar sig och då tror jag att de får sämre 
upplevelse om de kommer in och ser att det är propert, som en bank ska se ut. […] Det kanske 

kan vara en piké men man vill inte komma till någon som sitter i en urtvättad t-shirt och ett 
par håliga jeans och ska ge dig råd om din ekonomi, det tror jag majoriteten hade tyckt illa 

om eller i alla fall gett mindre förtroende. 
Eskil 22 

Eskil har under en tid arbetat på bank och berättade vad han tänkte om den klädkod som finns 
för bankmedarbetare. Precis som Lucas handlar det om att ge förtroende till de kunder som 
han ska träffa. En formell klädstil i denna situation inger förtroende och som Eskil uttrycker 
det finns det en förväntning från kundens sida att banken bör se ut och upplevas på ett visst 
sätt. En person med t-shirt och jeans är inte lika starkt förknippat med ekonomiska kunskaper 
som en formell klädstil är.  

…men om man ser till gymnasiet eller till grundskolan, där hade man nog fått mer blickar. 
”Tror han att han är någon", lite åt det hållet istället att det hade blivit den effekten istället 

för att ge förtroende. Så det är väldigt situationsbaserat. 
Eskil 22 

Eskil fortsätter med att utveckla den formella klädstilen och att den inte alltid passar in. Som 
exempelvis på gymnasiet så säger Eskil att man istället hade blivit betraktad som, ”tror han 
att han är någon?”, vilket inte är kopplat till förtroende på samma sätt som på banken. Olika 
klädstilar i olika situationer betyder olika saker eftersom det finns olika förväntningar på 
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människorna i vår omgivning. När förväntningarna inte stämmer överens med verkligheten 
kan det framstå som onormalt och inte enligt norm vilket gör att vi ifrågasätter det beteendet, 
precis som Eskil säger kring en person som går i kostym till gymnasiet eller grundskolan. 

Det är skitcoolt om man har något från second hand folk ba ”VA! Hittade du den där?!” Och 
man ba ”JA! …och du kan inte ha en likadan”. Så det har ju verkligen ändrats, framförallt 

bland unga. - Penny 24 

Second hand är trendigt i Pennys kompisgäng och blir en grej för att etablera sig i hennes 
omgivning. Penny konsumerar second hand, delvis för att det är hållbart, men troligen mer för 
att det blivit en trend i hennes kompiskrets och representerar dem socialt. Själva hållbarheten i 
sig är inte det centrala utan snarare att ha någonting som ingen annan kan ha.  

4.2.3 Att döma andra människor beroende på stil 

Genom kläder kan vi uttrycka oss och representera olika kategorier och grupper. Människor 
klär sig på ett visst sätt för att kommunicera olika saker till sin omgivning och detta skapar en 
möjlighet för andra att se vem du är och vilka grupper du vill tillhöra. Samtidigt finns det 
sociala normer kring huruvida människor får döma varandra beroende på vad de har på sig 
och om kläderna faktiskt säger något om dig. 

Nej, nej! 
Penny 24 

Det tror jag, undermedvetet, absolut. 
Daniel 27 

Ja och det gör jag väldigt mycket, extremt mycket. Det vet jag om att jag gör och det står jag 
för att jag gör. 

Sara 23 

Nej det tror jag inte. Alltså du kan få en föraning men du kan liksom inte döma rätt av, den 
här personen är såhär. Men du kan känna att den här kan nog vara såhär. 

Linda 19 

Det finns delade meningar kring svaret på om människor får eller kan döma eller förstå sig på 
en person beroende på hur de klär sig. Penny menar inte på att det inte går medan de övriga 
svaren är mer positiva till idén om att det går. McNeill (2018) skriver dock att 
konsumenternas personligheter kan identifieras via användning av specifika produkter. 
Dessutom är det sannolikt att samma konsumtionsmönster kommer fortsätta för att 
upprätthålla sin självuppfattning. På grund av social jämförelse så kommer människor att 
kategorisera varandra oavsett om de gör det medvetet eller ej och därför bygger vi sociala 
själv för att andra ska kunna uppfatta oss på ”rätt” sätt. Samtidigt finns det delade meningar 
på om man faktiskt kan döma andra beroende på klädstil och detta kan bero på en social norm 
som innebär att man inte bör döma andra utifrån klädstil. 
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Ja det gör man ju, det är väldigt mänskligt. Det finns väl forskning som visar på det också att 
olika personlighetstyper har olika kläder om jag har förstått det rätt. Men jag tror man kan 

göra det, jag tror man kan avläsa det på något sätt. Men inte så att jag vet hur.  
Lucas 27 

Ja i vissa fall. Vissa har ju en viss still på grund av att de är en viss person liksom. 
Kostymnissar typ. Det är en typisk grej för att de vill visa upp att de har en viss stil på grund 

av att de jobbar med något typ som advokat eller något sådant där då. 
Carl 22 

När man träffar en person eller ser en person eller går förbi en person så säger kläderna 
väldigt mycket om en, det behöver kanske inte göra det men oftast gör det de. Det speglar nog 

personlighet också tror jag. Sen såklart vissa fall så är det väl så att man måste ha den 
klädstilen, men i de flesta fallen privat. Om du ser en person privat på sin egen fritid, den 

klädstilen de har säger mycket om dennes personlighet. 
Daniel 27 

Lucas, Carl och Daniel tror alla tre att klädstil och klädval säger något om människor. Lucas 
säger att det är mänskligt att döma andra människor eftersom vi är sociala varelser och vill 
tillhöra vissa grupper. Det finns tecken och ledtrådar för grupper i samhället som är 
representativt för just dem. När människor ser och känner igen dessa så sker en association till 
den gruppen vilket gör att vi kategoriserar personer beroende på hur de ser ut (McNeill 2018). 
Carl exemplifierar istället med kostymnissar som en tydlig grupp och beskriver det som nära 
kopplat till specifika yrken och att det är de grupperna man vill representera. Daniel tror inte 
att personligheten är kopplad till sina arbetskläder utan snarare speglas i kläderna man har på 
fritiden vilket vi tar upp ytterligare under temat stilförändringar. 

Ja, jag har nog fått uppfattningen att jag dömer folk efter hur de klär sig. Men att det kan 
vara helt fel uppfattning. […] Jag har vissa förutfattade meningar om hur personer klär sig 
men jag har ofta fått det motbevisat. men ändå finns det kvar på något sätt. Jag tror inte att 

det behöver ha något med personligheten egentligen. Sen så klär ju sig, man påverkas såklart 
av varandra. Folk som hänger med varandra börjar klä sig likadant, kanske att man vill visa 
att man är på ett visst sätt så kan man använda en viss klädstil. Men sen tror jag inte att man 

behöver ha samma egenskaper som de andra för det. 
Eskil 22 

Eskil dömer folk efter hur de klär sig men säger också att han ofta blivit motbevisad. Det kan 
ligga till grund för att människor klär sig efter sin omgivning som han också säger att 
”människor som hänger med varandra börjar klä sig likadant”.  

4.2.4 Stilförändringar 

Stilar förändras för att människor rör på sig, influeras och vill passa in. Precis som kostymen 
kan bli malplacerad på en gymnasieskola men förväntas på bankkontoret förändras 
människors uppfattning och kan därmed också påverka klädstilar. Detta görs för att passa in 
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och lättare bli accepterad av sin omgivning. Det blir då istället en fråga om omgivning och 
plats eftersom människor tenderar att anpassa sin stil efter just detta. 

Jag hade en period efter gymnasiet då jag flyttade till Turkiet och sen kom hem så hade jag en 
period där jag och mina två närmaste vänner bara hade kavajer hela tiden. Sen dog det ut 
lite. Vi umgås inte lika mycket längre. Så jag har jättemycket kavajer liggandes hemma nu 

som jag inte använder…  
Daniel 27 

Daniel ger ett tydligt exempel på där hans stil har förändrats beroende på umgänge. Idag 
uttrycker han att han inte gillar kavajer och att det inte är ett alternativ men att då var det 
”hela tiden” samt att de vännerna som bar kavajerna tillsammans med honom inte längre är 
aktiva i hans sociala umgänge. Det blev troligen en form av klädkod som symboliserade en 
viss bekvämlighet och för att passa in förväntades de allihop bära kavaj (Ajzen 1985). 

Ja, det beror på. Nu var jag på en finare fest på svenska mässan i helgen och då hade jag 
kavaj vilket var ovanligt. Jag kollade runt efter vilken kavaj jag skulle ha, ”shit har jag den 

här” ”den hade jag glömt helt och hållet”. Men det är klart att man klär sig lite efter vart 
man går. Jag hade aldrig gått ut med kavaj här i Borås igen, jag gjorde det innan men det 

hade jag aldrig gjort igen. Det är inte sån jag är. 
Daniel 27 

När man sitter där vill man passa in. 
Daniel 27 

”Det är inte sån jag är”. Även om kavaj för Daniel inte är någonting han gärna har på sig så 
vill han oavsett passa in i det sociala sammanhanget där han förväntas ha det. I det 
sammanhanget umgås han inte med sina närmsta vänner vilket också gör att hans stil enklare 
förändras eftersom han inte behöver klä sig för att passa in tillsammans med dem. I denna 
situation handlar det återigen om de förväntningar på kläder som omgivningen kommer ha på 
festen (McCracken 1986). Det spelar ingen större roll att Daniel inte vanligtvis trivs i kavaj 
för han säger också att han hade känt sig jätteobekväm om han inte klädde sig efter 
förväntningarna vilket återigen ger indikation på att bekvämligheten handlar om hur väl du 
möter de sociala förväntningarna. 

Sen har jag nog bytt stil lite fram och tillbaka bland annat när jag gick med i MUF (moderata 
ungdomsförbundet) så anammade jag väldigt mycket en viss stil för att liksom passa in i ett 

gruppsammanhang och anpassa mig lite efter dem, jag skulle väl ändå påstå att det fanns 
väldigt tydliga normer alltså såhär klär man sig om man är med i MUF exemplevis. Då blev 

det att jag anpassade mig lite efter det och testade den stilen ett tag och sen nu när jag har 
blivit äldre och inte är lika aktiv har jag ändå känt att jag landat lite mer i vad som är mig. 

Sara 23 

När Sara gick med i MUF så kände hon att hon behövde ändra sin stil för att passa in eftersom 
det fanns väldigt tydliga normer som hon beskriver det. Hon säger också vid ett senare tillfälle 
att det fanns människor som gick emot normerna och kom i t-shirt vilket ledde till att de ofta 
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inte fick samma samhörighet i gruppen (McNeill 2018). Klädstilen var med andra ord väldigt 
central för att känna tillhörighet. När hon sedan inte längre var lika aktiv säger Sara att hon 
landat i vad hon känner är mer hennes stil vilket kan förklaras av nya sociala sammanhang 
(ibid). 

Det skulle jag absolut kunna göra. Beroende på socialt gäng och sammanhang. Exempelvis 
när man ska börja jobba sen, eller som nu när jag ska göra ett internship här som börjar i 

april och det är jag jättenervös över för jag vet inte hur dresscoden är och jag har redan 
börjat tänka på det jag måste nog gå och köpa det här för att kunna passa in. 

Sara 23 

När vi sedan frågade henne om hon skulle kunna konsumera enbart för att få social 
bekräftelse svarade hon ”Det skulle jag absolut kunna göra.”. Vi har konstaterat att hög 
offentlig självmedvetenhet leder till att man enklare anpassar sig efter sin omgivning för att 
kommunicera tillhörighet till vissa grupper (Malär et al. 2011). Det bevisas även i 
sammanhanget med MUF och hennes tankar kring den framtida praktiken. Hon vill gärna veta 
hur folk klär sig så hon kan anpassa sig därefter eftersom hon då enklare kan bli en del av 
gruppen. 

Ja det blir ganska mycket känns det som, speciellt när man började komma i kontakt med 
kunder och ska börja sälja in sig själv. Det känns som det största blev när man startade upp 

eget, vad kunde jag varit då 20-21 år. Då blev det hela tiden att du skulle sälja, jag skulle inte 
bara sälja en, då sålde jag hemsidor och programmering och den biten, jag skulle inte bara 

sälja det utan jag skulle sälja mig själv som person också, de skulle lita på mig och ha ett 
förtroende. Det blev egentligen där som jag började tänka på mycket mer på klädseln än vad 

jag gjort tidigare. Men det blir ännu mer nu, speciellt nu när man har. Det har mycket med 
jobbet, det blir mycket formalitet med det för jag representerar ju företaget utåt och har vi 

kundmöten så kan jag heller inte komma som vem som helst så. 
Lucas 27 

Hos Lucas kan vi se en tydlig förändring i hans stil med koppling till vilket intryck han ville 
göra på sin framtida kundkrets. Genom att klä sig på ett visst sätt så upplevde han att han 
enklare kunde sälja sig själv och inge förtroende. Även Lucas har hög offentlig 
självmedvetenhet eftersom han tänker på hur andra uppfattar honom beroende på hur han klär 
sig. Även idag på sitt arbete säger han att han representerar företaget utåt och att han inte kan 
komma som vem som helst (Malär et al. 2011). Lucas har också berättat att jobbet är en stor 
del av hans liv och att hans garderob därmed också präglats av hans jobb. 

Jag kan klä mig, den är blandad skulle jag säga. Förr jobbade jag på banken och då var det 
väldigt strikt klädsel, det var liksom skjorta, kostymbyxor så den kör jag lite då och då när jag 
känner för det. Men sen kan jag också ha mer casual med jeans och t-shirt utan problem. Men 

ofta lite mer uppklätt. Det är liksom inte den här parkstilen som man säger, utan den är lite 
mer uppklätt fast det kan ändå vara nedklätt. 

Eskil 22 
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Ja men det tror jag speciellt när man köpte den typen av kläder, för garderoben skiftar lite. Så 
nu har man möjligheten och jag tror att det har bivit att jag har tagit på mig lite mer såna 

kläder till vardags. För man kan klä ner en skjorta på ett annat sätt också, det behöver inte 
vara propert för att det är en fin skjorta. 

Eskil 22  

Ser vi till Eskil så har även hans stil påverkats till stor del av hans yrke. Även om han inte 
jobbar kvar på banken har han anammat den klädstilen även till vardags. Han säger dock att 
han också kan klä sig casual till vardags men att han gärna är lite mer uppklädd. Eskil har 
även poängterat att det är väldigt situationsberoende och att han vill representera sig själv på 
ett bra sätt för nya människor och är han underklädd upplever han det som skämmigt och till 
och med pinsamt i fel situationer (McNeill 2018; Malär et al. 2011). Detta kan vara en 
förklaring till varför han gärna är mer uppklädd. Banken kan därför ha påverkat hans klädstil i 
den mån att han har anammat en klädstil han annars kanske inte hade gjort. 

4.3 Ideal självbild 

Den ideala självbilden är en uppfattning om hur en individ skulle vilja vara och för att komma 
dit behöver de agera och konsumera i enlighet med denna bild. Varför den ideala självbilden 
skapas kan bero på många olika faktorer som livssituation, socialt umgänge eller människor vi 
gärna vill identifiera oss själva med. Den ideala självbilden är den bild vi vill att andra ska ha 
av oss och också den bilden vi vill kommunicera till vår omgivning med vår konsumtion och 
handlingsmönster.  

4.3.1 Vem jag är och vem jag skulle vilja vara 

Vem jag är och vem jag vill vara fokuserar på det gap som finns mellan människors aktuella 
självuppfattning och hur de skulle vilja vara och framstå för sin omgivning. 

Ja, det gör man väl alltid. Det är väl självklart att man gör. Tack vare sociala medier och sånt 
så blir det verkligen att man kollar på hur andra ser ut och speciellt när det är influensers. 

Då blir det ändå att man sitter hemma och tänker vad fina de är. Så det gör jag absolut. 
Linda 19 

Jag jämför mig på allting. Allt ifrån prestationer till kläder och allting. Extremt mycket. Det 
är sjukt jobbigt för jag kan alltid jämföra mig med folk som är bättre och det blir ett 

ouppnåeligt ideal och så har det alltid varit för mig. 
Sara 23 

Linda fick frågan om hon jämför sig med andra och hon menar på att man alltid gör det. 
Sociala medier har blivit ett verktyg för att utforska olika stilar och ger även möjligheten att 
följa människor de vill vara som eller identifiera sig med. Linda följer människor som 
inspirerar henne och hjälper henne forma sitt ideala själv. Sara menar dock på att det ideala 
inte går att uppnå eftersom det hela tiden förändras då man hela tiden ser nya ideal som man 
skulle vilja efterlikna (Malär et al. 2011). Genom ständig jämförelse så utvecklas det ideala 

- !  -40



självet och blir mer och mer komplext vilket leder till att det kan vara svårt att ha en bild av 
hur man skulle vilja se ut.  

Ja vissa dagar. Men jag känner att ibland klär de upp sig så fint och det finns för lite tillfällen 
då man klär upp sig så fint, för man är liksom på skolan, man jobbar och är på gymnastiken. 
Det är inte så mycket att klä upp dig för, men sen kanske man går ut någon gång typ. Men det 
är inte så att det är några fancy event, jag går inte på några direkta bröllop eller sånt där. Så 

man kan inte klä upp sig på det sättet. Därför tycker jag att det är svårt att efterlikna dem. 
Linda, 19. 

Typ lite uttittad. För om man har jätte-fancy kläder då blir det ändå att folk tittar. Det är ju 
inte någon negativt men man känner ändå att man blir kollad på och jag gillar inte alltid att 

bli kollad på. 
Linda 19 

Linda uttrycker svårigheten med att klä sig i enlighet med sin ideala självbild eftersom det 
inte passar in i den sociala kontexten. Har du en ideal självuppfattning som är kongruent med 
den sociala omgivning du befinner dig i öppnar det upp för en möjlighet till en ideal klädstil. 
Men om du har en social omgivning som inte förväntar sig att du ska klä dig på ett sådant sätt 
kommer det resultera i att det känns som att man blir uttittad eftersom kläderna inte passar 
den sociala kontexten (Ajzen 1985). Eftersom den ideala klädstilen ligger längre ifrån 
psykologiskt än den faktiska så är hon inte lika känslomässigt bunden till den och känner 
därför inget behov att uppnå den ideala klädstilen (Abel, Buff & O’Neill 2013). 

Asså jag älskar den stilen jag har på grund av att jag ser ut som jag gör men asså hade jag 
fått välja så hade jag valt en annan stil som passat mig själv bättre om du förstår vad jag 

menar…asså den passar ju mig jättebra, det är det jag gör, men jag ser ju stilar på andra och 
tänker ”fan jag hade velat kunna passa i den här stilen”. 

Carl 22. 

Carl säger att han älskar den stil han har på grund av hur han ser ut men att han gärna hade 
valt en annan stil som passat hans själv bättre. Han kan titta på andra och tänka ”fan vad jag 
hade velat passa i den stilen”. En förklaring till varför han känner att han inte passar i den 
stilen är för att han säger att han inte hade varit bekväm i den. Det finns en koppling i att vara 
bekväm i kläderna och att följa de sociala koderna. Han säger också: 

Så hade jag velat se ut! Nä men asså jag tycker ju fan nice att kunna gå med kostym varje dag 
det är ju drömmen egentligen asså det är ju as-nice att ha kostym. Jag har ju bara det på 

studenten, begravningar och på typ vissa särskilda områden men jag känner inte att jag inte 
hade kunnat gå med kostym varje dag… 

Carl 22. 

Detta tyder återigen på att den sociala kontexten inte tillåter kostym enligt Carls uppfattning. 
Han uttryckte tidigare att han förknippade det med advokater och arbeten där man har kostym 
eller vid speciella tillfällen. Om de speciella tillfällena inte inträffar så är det därmed heller 
inte okej enligt hans uppfattning att bära en kostym. Tänker Carls sociala omgivning likadant 
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så kan det också uppfattas som abnormt att gå i kostym vilket hade kunnat skada hans sociala 
själv och självförtroende (Abel, Buff och O’Neill 2013). 

Som jag ser ut nu. Annars hade jag bytt. Jag är nöjd med den jag har. 
Lucas 27 

Lucas ideala stil stämmer överens med den sociala omgivningen han befinner sig i och därför 
känner han inte behovet över att ändra den. Skulle hans omgivning förändras så är det möjligt 
att även hans ideala klädstil också hade ändrats för att möta det nya ideala självet.  

4.3.2. Vem jag inte vill vara 

För att passa in i sin omgivning är det även nödvändigt att även veta vad som inte är 
accepterat och då vilka stilar som bör undvikas. Genom att undvika vissa stilar så ser de till att 
de inte blir obekväma i sina sociala sammanhang samtidigt som de även frånsäger sig de 
egenskaper som är förknippade med stilarna. Genom att göra detta kan det skapas ett oönskat 
ideal, det vill säga en självuppfattning man vill komma så långt ifrån som möjligt. 

Man vill ju inte att någon ska tänka, ”vad fan har han på sig?”… 
Eskil 22 

Man vill ju inte gå i någonting som folk tänker, ”vad fan har han på sig?…”. Det kan vara 
främlingar men framförallt folk man träffar och pratar med. 

Eskil 22 

…de behöver ju inte tycka att man har jättesnygga kläder liksom men man vill ju inte att de 
ska känna, ”vad fan har han på sig?”… 

Eskil 22 
 
Eskil uttrycker flertal gånger under intervjuns gång och visar vem han inte vill vara, eller det 
oönskade självet (Ogilvie 1987). Genom att klä sig i så långt ifrån detta som möjligt så 
undviker han att bli betraktad på det oönskade sättet. För Eskil så blir den sociala acceptansen 
essentiell för att han ska känna sig nöjd och bekväm med sina klädval. Ett oönskat själv kan 
vara att inte sticka ut från gruppen. 

Men då skulle jag nog säga student och inte stockholmare. Nu drar jag alla över en kam. 
Stockholmare för mig är, jag har ju bott där och de, det börjar bli bättre och alla är inte så 
men jag har ju några kompisar som är det också. De är ganska så svarta, enkla snitt, men 
såhär skandinaviskt. Men skandinaviskt asså den trenden börjar ju ändras men asså svart, 

grått, mörkblått, vitt, sneakers och kostym. De är ganska enkla att förstå sig på. 
Penny 24 

Ibland så tänker jag också att det vore kul om det är lite utanför min stil eller utanför min 
comfort zone för att då utvecklas man stilmässigt. Så ibland kan man vara så att ska jag 

verkligen köpa det här, jag kommer aldrig ha på mig det här, det är för knasigt eller det är för 
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såhär. Men sen så går det några veckor och så trivs man jättebra i det och bara det här är väl 
inte så konstigt. 

Penny 24. 

Penny hittar sin rebelliska motivation i att inte klä sig som alla andra och därför finns det 
troligen också en tydlig koppling till second hand för att hitta plagg ingen annan har. Eftersom 
Penny inte vill vara som alla andra blir det därför naturligt att gå utanför sin comfort zone. 
Hennes ideala själv ligger så långt ifrån det ”vanliga” modet och allting som går emot det blir 
därför naturligt för henne att klä sig i. Hennes sociala omgivning präglas av kreativitet och att 
hitta kombinationer och stilar som associeras till ” inte stockholmare”. 
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5. Diskussion och slutsatser 

I början av vår analys konstaterade vi att det fanns ett attityd-beteendegap även hos våra 
respondenter och även mycket av de barriärer som togs upp under intervjuernas gång kan 
återfinnas i tidigare forskning. Ingen av de tidigare studierna har dock gjorts i Sverige vilket 
då gjorde det intressant att undersöka hur etablerat gapet är där och om det faktiskt existerar. 
Samtliga av de vi intervjuat hade en positiv attityd till hållbarhet och uttryckte hur viktigt det 
faktiskt var men samtidigt var det endast en som tog det i beaktning vid konsumtion av kläder. 
Istället fann vi teman som hjälper oss förklara hur konsumenter resonerar kring sin 
klädkonsumtion samt bortförklarar, bortprioriterar och förskjuter ansvar vid hållbar 
konsumtion. Huvudtemat konsumentens hållbarhetsbarriärer innehåller underteman som till 
viss del tar tidigare forskning i beaktning men också använder sig av en teoretisk 
utgångspunkt i teori kring självuppfattning vilket öppnar upp för ny analys i 
forskningsområdet. Stor del av tidigare forskning har identifierat exempelvis pris, dålig 
tillgång, dålig kvalitet och dålig information som huvudbarriärer till varför konsumenter inte 
konsumerar hållbara kläder medan vi valt att se på det ur ett annat perspektiv (Carrigan & 
Attalla 2001; Joy et.al 2012; McNeill & Moore 2015; Morgan & Birtwistle 2009; Wiederhold 
& Martinez 2018).  

För att utveckla varför inte en positiv attityd och information räcker för att skapa en hållbar 
konsument behövde vi förstå djupare i hur konsumenter tänker kring klädkonsumtion 
generellt och vilken uppfattning de hade kring hållbarhet. Våra respondenter svarade att vid 
ny konsumtion av kläder var deras mål att försöka köpa kläder som var kongruenta med deras 
stil och garderob. Vår empiri och teori talar för att kläder agerar som artefakter för social 
grupptillhörighet och genom konsumtion av kläder kan människor styrka just den 
tillhörigheten. När de svarar att de vill matcha med den garderob de har eller försöka se hur de 
går ihop med deras stil så antar vi att de istället menar hur de vill tillhöra vissa grupper eller 
passa in i situationer. Eftersom detta är deras främsta prioritering blir inte hållbarhet en 
essentiell aspekt. Behovet att passa in i en social kontext är det som konsumenter vill 
tillfredsställa genom sin konsumtion snarare än att leta efter hållbara kläder eftersom det inte 
ökar tillhörigheten. Det ena utesluter inte det andra men mervärdet för de flesta konsumenter, 
antar vi baserat på vår och tidigare forskning, är inte tillräckligt högt för den extra prestation 
det tar att leta efter och konsumera hållbart mode. Samtidigt har vi identifierat en 
materialistisk lycka hos våra respondenter och lyckan verkar öka ju mer de konsumerar vilket 
går helt emot ett hållbarhetstänk där konsumtionen bör vara begränsad. Mycket av den 
materialistiska lyckan verkar uppstå när kläderna får dig att passa in då det bygger på att 
stärka det sociala självet. Fortsättningsvis uttrycker också våra respondenter att de känner sig 
bekväma när kläderna passar in i den sociala kontexten. Motivationen bakom konsumtionen 
ligger i att anpassa sig väl och tillhöra olika sociala grupper vilket då troligen leder till att 
hållbarhet som faktor inte blir viktig. 

Vårt andra huvudtema att passa in undersöker och kartlägger djupare varför och hur 
konsumenter vill just passa in. Vi argumenterar genomgående för att omgivningen är den 
största faktorn i varför människor klär sig som de gör och det visar vi även på undertemat att 
klä sig för sin omgivning. Respondenternas svar tar nästan alltid fasta i deras omgivning och 
hur den påverkat och influerat deras stil men även hur de byter stil beroende på var och när de 
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ska befinna sig. Kläders symbolik och mening är en viktig faktor vid klädval eftersom 
människor vill, genom klädval, berätta för sin omgivning vilka de är och hur de bör uppfattas. 
Formella, trevliga, framgångsrika eller softa (lugn, avslappnad) är uttryckt som kommit upp 
under intervjuerna och detta är tydliga tecken på vad som kan motivera konsumenter att 
konsumera kläder. Kläders representation går hand i hand i hur människor klär sig för sin 
omgivning. Omgivningen styr hur personer bör klä sig sedan kan kläderna i sig användas för 
att berätta någonting om en individ. Återigen är hållbarhet inte en av de faktorerna som 
omgivningen kräver för att passa in och hållbarhet är heller ingenting, vad vi sett, som 
konsumenter eftersträvar eftersom det inte berättar speciellt mycket om vem du som person 
är. Återigen ligger motivationen i att berätta genom kläderna hur du som person bör uppfattas 
och där är inte hållbarhet en aspekt att ta hänsyn till. Ett alternativ scenario skulle kunna vara 
en värld där omgivning ställer krav på huruvida dina kläder faktiskt är av hållbar karaktär och 
om det kravet ställs kan det, med vår teoretiska utgångspunkt, faktiskt ge upphov till en 
hållbar konsumtion.  

En annan motivation bakom konsumtion som vi identifierat verkar ligga hos konsumentens 
ideala självbild. Denna är en del i självuppfattning som betraktas som uppfattningen kring dig 
själv. Den ideala bilden har uttryckts av våra respondenter som svår eftersom den konstant 
förändras på grund av jämförelse. Genom att jämföra sig med andra skapas ett ideal som 
normalt motiverar en konsumtion i idealets riktning. Detta är dock inte alltid fallet eftersom 
idealet inte alltid kongruerar med den sociala kontext konsumenten befinner sig i vilket kan 
leda till konsumenten enbart köper kläder för att passa in och inte för hur den person 
egentligen skulle vilja bli uppfattad. Enligt vår teori så kan detta förklaras med graden av 
offentlig självmedvetenhet konsumenter har, med andra ord hur mycket det bryr sig om 
andras åsikter kring deras konsumtion (Malär et al. 2011). Hög offentlig självmedveten leder 
till att konsumenter anpassar sig mer efter samhällets krav och den sociala situationens 
förväntningar. Konsumtionen riktar sig till att tillfredsställa andra och genom den 
tillfredsställelsen så skapas också en känsla av nöjdhet och bekvämlighet hos konsumenten 
själv.  

Samtidigt som det ideala självet präglar konsumenter har också många en bild av hur de 
absolut inte vill bli uppfattade. Eftersom kläders symbolik berättar för omgivningen om vem 
individen är och hur hen vill bli uppfattad finns det symboliker som somliga inte vill bli 
associerade med. Detta gör att konsumtionen istället blir i motsats till den oönskade 
uppfattningen. Green stigma är ett tema vi med hjälp av den tidigare studien av Johnston och 
Tan (2015) identifierat som just kan kopplas till människors oönskade självuppfattningar. Det 
finns en negativt laddad bild i relation till hur de vill blir uppfattade vilket kan ligga till grund 
som en anledning till varför de inte konsumerar hållbara kläder. Vi har också tagit in second 
hand som en aspekt i den hållbara konsumtionen då det var en faktor som respondenterna 
tydligt associerade med hållbara kläder. En av de sju vi intervjuat konsumerar kläder via 
second hand men köper inte hållbart vid nyproduktion. Den respondent som konsumerade 
second hand verkar också göra detta på grund av hennes sociala kontext eftersom det är 
någonting som anses vara trendigt. Motivationen bakom second hand-konsumtionen kan 
därför inte enbart förklaras av hållbara skäl utan också hur det stärker en grupptillhörighet att 
vara unik och udda med sin konsumtion. Detta kan också då vara en förklaring till varför hon 
inte köper hållbara nyproducerade kläder. Vi tror också att second hand-marknaden som är 
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starkt associerad till hållbara kläder kan ha befläckat den hållbara marknaden för 
nyproducerade kläder eftersom second hand har en viss negativ stämpel. Detta kan i sin tur 
ökat den negativa bilden av människor som konsumerar hållbara kläder och det kan finnas en 
association mellan second hand-stereotypen och den hållbara konsument-stereotypen.  

Vid explicit fokus kring varför människor inte konsumerar hållbart finns det framförallt två 
barriärer som tar extra mycket utrymme. Det handlar om respondenternas definitioner och 
ansvarstagande för en hållbar konsumtion. Många konsumenter tror eller legitimerar sin 
konsumtion genom egna definitioner på vad hållbarhet är. Att använda kläderna under en 
längre tid är exempelvis en hållbarhetsdefinition som några av våra respondenter använder sig 
av. Bristen på information eller marknadsföring är ett bekymmer som benämns tydligt men 
också att företag inte har det önskade utbudet av hållbara kläder. Empirin kan tolkas som att 
om allenast utbudet existerade så hade alla blivit hållbara konsumenter eftersom så det ser ut 
nu så förskjuts en stor del av ansvaret på företagen som inte lyckas erbjuda ett adekvat utbud. 
Det är rimligt att om utbudet hade ökat så hade det blivit mer tillgängligt för konsumenter 
men eftersom motivationen bakom majoriteten av alla klädköp bevisligen kommer från något 
annat än att konsumera hållbart så är det inget som aktivt efterfrågas eller söks efter. Därför 
tror vi att för att öka den hållbara konsumtionen så måste det antingen bli socialt efterfrågat 
och förväntat eller så måste majoriteten av alla kläder som säljs vara hållbara vilket medför att 
konsumtionen blir automatisk hållbar. 

Flera respondenter förklarar gapet mellan attityd och beteende med hjälp av bristen av 
information samtidigt som många av våra respondenter är mer än välinformerade kring ämnet. 
Flera av våra respondenter har studerat på högskolan där hållbarhet genomsyrar hela 
utbildningen, dessutom har två av dem även en textilbakgrund och därmed även kunskap om 
produktion och om klädbranschen. De visar på en stor förståelse för hållbarhet och de nämner 
att det är extremt viktigt. De köper till viss del hållbart men vi tolkar att grunden för dessa köp 
inte är hållbarhetsaspekten utan kommer främst från att det passar deras stil och sociala 
omgivning. Mängden information för de högskolestuderande har bevisligen ökat kring 
hållbarhetsfrågan och det är också en av de barriärer som uppkommer flest gånger i den 
tidigare forskningen dock har det inte gett upphov till en hållbar konsumtion. Detta är med all 
sin rimlighet inte generaliserbart men det finns ändå tecken och indikationer på hur det kan se 
ut och att utbildning inte automatisk leder till hållbar konsumtion. Det fanns dock en starkare 
motivation hos de högskolestuderande att ändra den aktuella marknaden genom exempelvis 
ett större utbud eller en mer rättvis produktion men samtidigt är också detta någonting vi 
identifierat som projicering av ansvar. Fortsättningsvis fanns det också en starkare positiv 
attityd och en större oro hos dessa respondenter, men inte ett förändrat beteende.  

5.1 Slutsatser 

Både vårt empiriska och teoretiska material pekar på att kläder konsumeras för att uttrycka 
självet på olika sätt. Det kan handla om självuppfattning, sociala kontexter eller ideala själv 
som driver olika typer av konsumtionsmönster. Oavsett så drivs konsumtionen av någonting 
och konsumenters hållbara attityder verkar inte ha speciellt hög påverkan på de val som görs. 
Motivationen bakom konsumtionen handlar om att tillfredsställa något form av behov av 
exempelvis tillhörighet och att resonera kring huruvida plagget är hållbart eller inte verkar 
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inte vara en speciellt högt prioriterad fråga. Detta tror vi för att när konsumtionen sker så finns 
det många andra aspekter att ta hänsyn till som exempelvis om plagget är kongruent med 
resten av sin garderob, vad plagget uttrycker och om det passar den sociala kontexten. När 
konsumenter behöver reflektera över sådana aspekter så blir inte hållbarhet en viktig faktor 
eftersom behovet någonstans ligger i att passa in. Det finns också en uppfattning om 
företagens dåliga utbud av hållbara kläder och om konsumtionen ska fylla alla de krav 
konsumenter ställer samt vara hållbara så medför det en betydligt svårare konsumtion vilket, 
tror vi, helt enkelt inte anses vara värt det.  

Utbildning och information verkar öka den positiva attityden till hållbarhet men vi kan inte se 
en ökad konsumtion i vårt empiriska material. Behovet av klädkonsumtion återfinns istället i 
något annat än hållbarhet. Attityd-beteendegapet blir ännu mer påtagligt här där attityden är 
starkt positiv men där beteendet och ansvaret istället bortförklaras och projiceras. 
Ansvarstagandet för en hållbar konsumtion kan inte motiveras tillräckligt vilket leder till en 
hög extra kostnad i form av tid, pengar och prestation för att konsumera hållbara kläder. 
Därför blir det också en kraftig barriär för många konsumenter. Samtidigt som utbud, 
marknadsföring och information måste öka kommer antagligen konsumtionen aldrig bli riktigt 
hållbar förrän konsumenter känner att de behöver ta ansvar för sin konsumtion. Ansvaret 
kommer med största sannolikhet i det här fallet grunda sig i sociokulturella aspekter där 
samhället och konsumenters omgivning ställer krav på hållbar konsumtionen. Framförallt har 
bristen av information blivit en vedertagen bortförklaring som troligen används för att inte 
behöva ta ansvar för sin klädkonsumtion.  

5.2 Förslag till vidare studier 

Förslag till vidare studier är att operationalisera konsumenters självuppfattning i förhållande 
till hållbar klädkonsumtion för möjligheten till att undersöka det kvantitativt. Genom en 
kvantitativ studie hade det varit möjligt att generalisera en eventuell population i samma 
kontext och på så sett gett ett bredare perspektiv. I vår studie har vi diskuterat de positiva 
attityderna till hållbarhet men har inte utvecklat vad det faktiskt är och därför är ett förslag till 
en vidare studie att definiera dessa. Ett annat förslag på vidare studier är att studera 
självuppfattning i en annan kontext, exempelvis andra branscher. Självet tar en stor plats i 
konsumtionen av kläder då det används som artefakter och det skulle då intressant att se till 
andra branscher som till stor del också berör det yttre. Det skulle också intressant att fortsätta 
studera vikten som second hand har och med en koppling till hållbarhet i nyproduktion av 
kläder. Det här eftersom vi i vår studie ser att ryktet second hand har till viss del befläckat 
nyproduktionen av hållbara kläder. En annan intressant studie är att forska kring 
konsumtionen av hållbara kläder och en textilutbildning då vi antar att det hållbara intresset 
redan fanns hos våra respondenter innan de började sin utbildning och att det inte är något 
som växt fram. Det hade därför varit intressant att se vad andra med samma eller liknande 
utbildning har för attityd och beteende kring hållbara kläder. 
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7. Bilagor 

7.1 Respondentbeskrivning 

Tabell 3

Namn Beskrivning

Linda Linda är en nittonårig tjej som för närvarande studerar på gymnasium med 
samhällsinriktning. Hon är uppvuxen i en liten svensk stad tillsammans med 
sin familj och har ett stort intresse för kläder. Utanför studierna arbetar hon i 
en skobutik och hon uttrycker själv att hon förstår värdet av kvalitativa 
produkter. På hennes fritid umgås hon med sina vänner där de gärna lagar 
mat och kollar film. Hon beskriver sin klädstil som ganska enkel till vardags 
men när hon ska träffa människor hon inte känner klär hon upp sig för att 
göra ett gott intryck. 

Carl Carl är en tjugotvåårig kille som för närvarande arbetar som säljare och har 
en gymnasieexamen med inriktning på gastronomi. Han bor i en medelstor 
svensk stad tillsammans med sin flickvän. På sin fritid gillar Carl att idrotta 
och spela datorspel men också umgås med vänner. Han beskriver sin klädstil 
som mer street-åt-riktad vilket han förklarar som en konsekvens av sin 
uppväxt. Det finns tendenser i Carls intervju som tyder på att han skulle vilja 
klä sig på ett sätt han finner möjligt på grund av sin omgivning. Han köper 
gärna billigt och mycket kläder eftersom han gillar känslan av att gå i sådant 
ingen har sätt honom bära tidigare. 

Daniel Daniel är en tjugosjuårig kille som är uppvuxen i en medelstor svensk stad 
och spelar professionell fotboll samt arbetar som säljare till vardags. Han har 
en gymnasieexamen men ingen högre utbildning. Han gillar att umgås med 
vänner och gå ut och äta på restaurang. Eftersom Daniel spelar professionell 
fotboll har han rest mycket och även bott utomlands ett tag vilket han säger 
till viss del påverkat hans garderob. Daniels beskriver sin klädstil som mörk 
och sådant som är lite skönare. Han köper mycket kläder och det varierar 
mellan billiga och dyra märken säger han.

Eskil Eskil är en tjugotvåårig kille som studerar på högskola med inriktning 
ekonomi. Eskil har, genom sin utbildning, fått mycket kunskap kring 
hållbarhet och han är väl medveten om kläders negativa påverkan på 
samhället och miljön. Han har arbetat på bank men nu arbetar han som 
projektledare vid sidan om studierna. Eskil är uppvuxen i en mindre svensk 
stad på västkusten och gillar att spela fotboll och umgås med sina vänner. 
Kläder för Eskil är ett sätt att göra ett gott intryck och han är väl medveten 
om vad han köper och vilka förväntningar hans omgivning har på honom. 
Formell klädstil är något som karaktäriserar hans garderob och han köper 
gärna dyrare plagg eftersom de, enligt honom, håller längre. 

Namn
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7.2 Intervjuguide 

Exempelintroduktion till intervjun: 
”Hej och välkommen, vi skriver just nu vårt examensarbete där vi studerar konsumtionen av 
kläder. Vi kommer ställa några frågor angående din klädkonsumtion och tankarna bakom det. 
Vi uppskattar om du svarar sanningsenligt och inte vad du tror vi vill höra. Om det är ok så 
spelar vi gärna in intervjun och om du vill så kan du få den transkriberade versionen.” 

Sara Sara är en tjugotreårig tjej uppvuxen i en stor svensk stad. Hon har en 
kandidatexamen i ekonomi och har fortsatt sina studier på master-nivå med 
inriktning på textil. Hennes kandidatuppsats handlade om hållbarhet och hon 
har höga kunskaper kring hållbarhet och företags CSR-arbeten. Sara 
konsumerar mycket kläder för att uttrycka sig och hon vill gärna framstå som 
framgångsrik. Hon reflekterar kring hållbarhet men det är ingenting som 
påverkar hennes konsumtion. Sara medger att hon fortfarande, trots sin 
kunskap, konsumerar kläder på företag hon vet med sig bidrar till en negativ 
framtid och att det är svårt att vara hållbar på grund av det dåliga utbudet.

Penny Penny är en tjugofyraårig tjej som studerar på högskola med inriktning textil. 
Hon är uppvuxen i en stod svensk stad och hennes intressen är 
klädkonsumtion och att umgås med vänner. Penny har även praktiserat på en 
butik som säljer second hand och hållbart producerade kläder. Tillsammans 
med hennes utbildning och intresse för kläder har detta gett henne mycket 
kunskap kring hållbarhet samt en starkt positiv attityd. Second hand är ett 
stort intresse för Penny och hon spenderar gärna sin tid letandes efter 
återanvända plagg. Hon säger dock att när hon köper nya kläder så handlar 
hon inte hållbart och detta menar hon är på grund av att företagen gör ett 
alldeles för dåligt jobb med att berätta vad som är hållbart och inte samt att 
utbudet är för dåligt. 

Lucas Lucas är en tjugosjuårig kille uppvuxen i en liten stad. Han arbetar för 
närvarande som IT-ansvarig och har en kandidatexamen i systemutveckling 
och ekonomi. På hans fritid så tränar han gärna samt umgås med kompisar. 
Han beskriver sin klädstil som bekväm med en formell grundbas. Han anser 
att en formell stil ger förtroende och en viss inofficiell makt. När han köper 
kläder lägger han över mycket av ansvaret på butikspersonalen då han låter 
de välja utifrån en uttryckt preferens.

BeskrivningNamn
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Tabell 4

Fråga: Probes

Berätta om dig själv 
Berätta om dig själv, vem är du?

Kön, ålder, sysselsättning, utbildningsnivå, 
intresse, hur tror du att andra upplever dig? 


Livsstil:

Vad gör du och dina kompisar när ni umgås?

Om du är ledig, hur skulle en perfekt dag se ut 
för dig?

Modestil och konsumtionsbeteende 
Berätta lite om din stil.


Berätta om hur det brukar se ut när du köper 
kläder?


Hur såg ditt senaste köp ut?

Har du olika stilar i olika situationer? Exempelvis 
beroende på vilka människor du ska träffa


Tycker du det är viktigt att ha en egen stil, 
varför?


Tror du att kläder kan berätta vem en person är?


Varför tror du människor klär sig olika?


Om du tänker att du ser en person som har 
samma stil som dig, hur tror du att du skulle 
uppfatta den personen?


Hur ofta, vart, viktiga kriterier.


Respons från vänner och mode exponering 
Berätta hur du får inspiration till din klädstil


Vilken roll har andra vid din klädkonsumtion

Köper du kläder enligt de senaste trenderna?
Jämför du dig mycket med andra? På vilket sätt?
Har du liknande klädstil som din sociala 
omgivning?

Hur viktigt är kläder för din identitet?

Är det viktigt vad andra tycker om kläderna du 
bär och köper?

Skulle du kunna tänka dig att köpa någonting 
som människorna i din omgivning inte tycker om 
men som du gillar?

Känslomässig koppling till mode och själv 

Du ska köpa nya kläder, vad känner du då?

Vad tänker du på när du köper kläder?


Vilka känslor får de vid konsumtion av kläder. 
Varför.

Ge kriterier/faktorer

Ideal klädstil 

Om du fick välja helt fritt, hur skulle din perfekta 
klädstil se ut? Försöka beskriva.

Vad är den perfekta klädstilen för dig? Beskriv 
den.


Har du en tydlig bild av hur den skulle vara?

Vem vill du göra nöjd med ditt köp?

Fråga: 
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Hållbarhet 

Vad har du för uppfattning kring hållbarhet inom 
kläder? Berätta lite.

Är hållbarhet viktigt?


Vem köper hållbart mode?


Köper du hållbart mode?


Är det en avgörande faktor i valet mellan olika 
plagg och varumärken?


Varför tror du folk inte bryr sig mer?

Finns det något annat som du vill nämna? 

Har du något som du vill ta upp som du känner 
att vi inte nämnt?

Egna reflektioner kring mode och kläder

ProbesFråga: 
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