
  
 

ÅTERANVÄNDNING AV 

KLÄDER 
– FÖRESTÄLLNINGAR OM KLASS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Uppsatsnummer 2018.13.14 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Examensarbete – Kandidat 

Textilt Management 
 

Wilma Alveus 
 

 



 

I 

Förord 
 
Först och främst vill jag rikta ett stort tack till min handledare Ulrika Kyaga, doktor i 

modevetenskap, för den tid du lagt ned på att läsa och ge goda råd under uppsatsperioden. 

Dessutom önskar jag tacka de informanter som valde att delta i studien, utan er hade mitt 

arbete inte varit möjligt. Därtill vill jag tacka de opponenter som med kritiska ögon granskat 

det arbete jag presenterat under arbetsprocessen. Till sist riktas ett stort tack till Lotta Alveus 

och Josefine Frykmer för stöd såväl i uppsatsprocessen som i uppsatsperioden. 
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Abstract 
 

The reuse of clothing is a growing consumer practice and often originate from the consumers 

wish to be unique, buy at a low price and make an eco-friendly choice. The motives for reuse 

have been studied but very few have explored why these motives emerge. Therefore, one might 

wonder whether there are demographic aspects behind the attitudes. This thesis is meant to 

contribute to the gap in the literature. The purpose is to explore if class and class identities affect 

conceptions on reuse of clothes. The research has been conducted by interviews with five 

consumers within the manager and professional classes. Data has been analyzed with 

Bourdieu’s theory on habitus to identify the participants cultural or economical capital and if it 

creates a habitus affecting conceptions on reuse.  

 

The analysis shows there is a dominant conception on reused clothes as objects with high 

cultural capital and low economical capital. Because of this conception consuming reused 

clothes must be chosen freely in relation to the consumers economical capital. Conceptions are 

closely related to class identities. The participants do not ideate the working class and the 

manager class consuming reused clothes due to its low economical capital. A conception of the 

middle class with a high cultural capital is linked with a conception on reused clothes with a 

high cultural capital. The study found several conceptions related to class but no correlation 

between the informant separate class identity and consumption of reused good could be found. 

 

This thesis is written in Swedish 
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III 

Sammanfattning 
 

Återanvändning av kläder är en växande konsumentpraktik och kommer ofta från 

konsumentens vilja att vara unika, köpa till ett lågt pris och göra ett miljövänligt val. Motiven 

för återanvändning har studerats, men väldigt få har undersökt varför dessa motiv uppstår. 

Frågan om det är demografiska aspekter bakom motiven uppstår. Denna studie är avsedd att 

bidra till luckan i litteraturen. Målet är att undersöka om klass och klassidentitet påverkar 

föreställningar om återanvändning av kläder. Studien har genomförts med intervjuer med fem 

tjänstemän. Data har analyserats med Bourdieus teori om habitus, för att identifiera deltagarnas 

kulturella eller ekonomiska kapital och om det skapar ett habitus som påverkar föreställningar 

om återanvändning. 

 

Analysen visar att det finns en dominerande föreställning om återanvända kläder som objekt 

med högt kulturellt kapital och lågt ekonomiskt kapital. Som ett resultat av denna föreställning 

måste återanvända kläder konsumeras frivilligt i förhållande till konsumentens ekonomiska 

kapital. Föreställningarna om återanvända kläder är nära förknippade med klassidentiteter. 

Informanterna föreställer sig att arbetsklassen och tjänstemannaklassen avstår återanvända 

kläder på grund av dess låga ekonomiska kapital. En föreställning om medelklassen med ett 

högt kulturellt kapital är kopplad till en föreställning om återanvända kläder med en högt 

kulturellt kapital. Studien fann flera föreställningar relaterade till klass men inget samband 

mellan informanternas separata klassidentitet och konsumtion av återanvända kläder kunde 

hittas. 
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1 Inledning 
 

I följande kapitel kommer motiven till att genomföra studien att presenteras för att följas upp 

av de ramverk som kommer att ligga till grund för studien. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Sedan 50-talet har en dramatisk utveckling skett hos vårt klimat (Rockström 2010). Den globala 

temperaturen har förändrats avsevärt (SMHI u.å.) med naturkatastrofer, torka, svält och krig 

som följd. Inte bara människan påverkas av en sådan utveckling, allt liv på jorden har fått eller 

kommer att få förändrade förutsättningar (Rockström 2010). Därtill har en markant 

befolkningsökning skett (ibid.). Världens befolkning har mer än tredubblats efter 

industrialiseringen och beräknas fortsätta öka (Johansson 2017). En ökande befolkning innebär 

fler individer med behov av mat, vatten och kläder. Att människan bär ansvaret för den här 

utvecklingen är forskare överens om, och framfarten stödjer inte en positiv ekonomisk och 

social utveckling (Rockström 2010) vilket stater och organisationer i mångt och mycket strävar 

efter. Diskussioner om hur vi bromsar vår påverkan har befästs i övriga samhället.  

 

Sedan mitten av 1900-talet har konsumtionstakten av kläder ökat, likt övrig konsumtion (Roos 

2017) vilket lett till en negativ klimatpåverkan. Den textila konsumtionen har de senaste tio 

åren ökat med 18 procent (ibid.) och står idag för det fjärde största utsläppet av koldioxid i 

Sverige (Wilde 2017). Varje år köper en genomsnittlig svensk femton kilo kläder (Mistra Future 

Fashion u.å.). Åtta kilo kläder uppges slängas av en genomsnittlig svensk varje år (Carlsson, 

Hemström, Edborg, Stenmarck & Sörme 2011) och så mycket som sextio procent uppskattas 

inte vara fullt ut förbrukade (Myrorna 2017). De här siffrorna ger oss en bild av hur ohållbar 

den svenska konsumtionen av kläder är i dagsläget. Etnologen Anneli Palmsköld hävdar att 

konsumenter ofta ersätter det som finns i garderoben med nyinköpta klädesplagg på ett sätt som 

tidigare inte skett (Palmsköld 2012, s.163). Hon menar att kläders värde tidigare låg i det 

materiella värdet och vilket råmaterial som kunde utvinnas ur klädesplagget av konsumenten 

själv. Nu värderas kläder utifrån kulturellt slitage, alltså vad kläderna utsatts för, brukats i för 

sammanhang samt hur de platsar i rådande trender (Palmsköld 2012; 2013). En ökande 

konsumtionstakt och en förändrad syn på textila objekt innebär i förlängningen fler kläder som 

konsumenten önskar göra sig av med. En ohållbar konsumtion är främst inte ett problem utifrån 

konsumentens och industrins perspektiv utan ett rejält problem för det kollektiva, samhället. 

 

Många är de som föreslår en minskad konsumtionstakt för att komma tillrätta med 

problematiken, där konsumenten bär ansvar för sin del. Om konsumtionen är kulturellt 

konstruerad, vilket Palmsköld föreslår, behöver kulturella förändringar ske för att konsumenten 

ska kunna minska sitt konsumtionsmönster. Därtill visar Erik Bihagens forskning att 

konsumtionen av kläder är större ju högre klassposition konsumenten har (Bihagen 1999). Det 

antyder att konsumtionen är inskriven i våra sociala mönster och skulle därför kunna vara svår 

att minska på. 

 

Däremot är ett sätt att råda bukt på klädernas klimatpåverkan, utan en sänkning av 

konsumtionen av nyproducerade kläder, att förlänga livslängden på de textilier som köps av 

konsumenten. Att utnyttja de sextio procent som idag slängs utan att vara fullt ut förbrukade 

(Myrorna 2017). Att förlänga livslängden hos ett klädesplagg ger vinningar både miljömässigt 

och ekonomiskt (Naturskyddsföreningen 2015). Istället för ett linjärt system, där företag säljer 
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till konsumenten som i sin tur slänger textilen, kan kollaborativ konsumtion vara lösningen, det 

vill säga ett konsumtionsmönster där ägande- och nyttjanderätten inte är linjär (Wilde 2017). 

Kollaborativ konsumtion kan ske genom både anskaffning och avyttring och organiseras ofta 

genom arv, lån, byten, köp och donation (Gregson & Crewe 2003). En kollaborativ värdekedja 

kan inkludera konsumenter, företag och organisationer. Trots vinsterna av att konsumera 

kollaborativt ägnar sig genomsnittlig svensk åt sådan konsumtion 3,6 gånger per år, vilket är en 

förhållandevis låg siffra i jämförelse med andra konsumtionspraktiker så som besök i 

köpcentrum, som sker i snitt 17,3 gånger per konsument och år (Roos 2017). 

 

De som använder sig av den här typen av konsumtionspraktik är i alla åldrar (Watson 2005) 

och hävdas främst vara kvinnor (Cassidy & Bennet 2012) vilket skulle kunna bero på att 

marknaden för nyproducerade kläder främst riktar sig mot kvinnor (Jenß 2005). Hur många 

som ägnar sig åt kollaborativ konsumtion tvistar forskningen om. Nielsen och Gwozdz (2017) 

pekar på att det är relativt få, medan Palmer (2005) hävdar att det inte längre är en subkultur 

utan görs av många. Svensk forskning pekar på att återanvändning blir allt mer accepterad och 

praktiserad (Palmsköld 2012; Ekström, Salomonson, McDonagh, & Prothero 2014; Roos 

2017). 

 

Ofta benämns kollaborativt konsumerade kläder med den engelska termen second hand men 

även andra ord som vintage, retro, begagnat och antik förekommer. Därtill finns olika 

benämningar för hur eller var den här typen av konsumtion sker, så som auktion, loppmarknad 

och klädbytardag. Dessa benämningar har uppkommit för att värdera och distansera olika objekt 

och praktiker från varandra samt tydliggöra vem det är som ges tillträde till 

konsumtionspraktiken (Söderqvist Tralau 2009; Palmer 2005). Det här antyder att det finns 

olika föreställningar om kollaborativ konsumtion, vilket i förlängningen skulle kunna påverka 

konsumentens deltagande. En benämning som använts av Palmsköld för att beskriva denna 

konsumtionspraktik är återanvändning (Palmsköld 2012, s. 163), och det är den benämningen 

som kommer att användas i den här studien. Begreppet återanvändning anses ha en neutralare 

laddning som syftar till att beskriva ägandeskiftet för kläderna. Benämningen möjliggör också 

att praktiker så som återbruk, att se kläder som ett textilt material som kan användas till att 

skapa andra kläder och ting, inkluderas i studien. 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Det finns indikationer på att klasstrukturer, såsom ekonomi (Watson 2008), utbildningsnivå 

(Butler & Francis 1997) och immateriellt kapital (Watson 2008) påverkar konsumentens vanor 

och föreställningar om återanvändning. Det är dock ingen entydig bild som presenteras i 

forskningen. Forskaren Magnus Hörnqvist hävdar att klass genomsyra alla livsval, vilket blir 

mest tydligt i konsumtionen (Allt du velat veta 2017). Som nämndes i inledningen konsumerar 

överklassen mest kläder i Sverige (Bihagen 1999). Senare utförd forskning pekar på att 

utbildningsnivå, som är nära sammanknutet med klassbegreppet, skapar förutsättningar för 

hållbar konsumtion ur ett politiskt och etiskt perspektiv (Holmberg, Hansson, Roos 2010; 

Harring, Lundholm & Torbjörnsson 2017) och återanvändning kan ses som en sådan (Wilde 

2017). Även sociologer menar att klass inverkar på konsumtionen. Joanne Entwistle visar på 

att klassbegreppet har större koppling till konsumtion än vad det har till arbete (Entwistle 2000). 

Hennes resonemang tolkas som att samma typ av kläder konsumeras av alla klasser idag, men 

att kläderna ändå bidrar till att framhäva skillnader inom klasstillhörigheterna. Kläderna skapar 

genom en kulturell värdering klassidentiteter.  
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Forskningen har identifierat positiva och negativa attityder och motiv till återanvändning (Yan, 

Bae & Xu 2015; Gupta 2017; Jenß 2005; Palmsköld 2012; Gregson & Crewe 2003) vilket 

beskrivs mer ingående i 2 Forskningsöversikt, däremot är det få studier som närmat sig varför 

attityderna uppkommer och om dessa påverkas av demografiska egenskaper. Sammantaget 

finns det fyra föreställningar om återanvändning som dominerar bilden av 

konsumtionspraktiken 1) ekonomisk nödvändighet (Watson 2008; Palmer 2005; Palmsköld 

2012), 2) avantgardistisk subkultur (Jenß 2005; Palmsköld 2012; Watson 2008), 3) 

kunskapsbaserat konnässörskap (Palmer 2005) samt 4) kreativ hobby. Dessa forskare har 

identifierat olika typer av återanvändningspraktiker där konsumentens ekonomiska, sociala och 

kulturella bakgrund har en stor roll i vilka som antas eller ej.  

 

De teoretiker som visat på föreställningar om återanvändning har till stor del haft perspektivet 

på objektets symboliska värde och hur det formar sociala sammanhang och inte tvärt om. Om 

konsumtion är kulturellt betingat bör återanvändning även studeras utifrån ett socioekonomiskt 

perspektiv, där konsumentens förutsättningar bidrar till att forma konsumtionen. Det anses 

därför väl motiverat att genomföra en studie som tar hänsyn till hur demografi formar 

föreställningar om återanvändning. Som jag tidigare nämnt finns det indikationer på att klass 

skulle kunna vara en avgörande faktor för om och hur återanvändningen antas. Det anses därför 

motiverat att studera hur klass påverkar föreställningar om återanvändning. Utifrån den svenska 

forskningen som presenterats skulle det vara väl avvägt att studera en grupp av konsumenter 

som tillhör det övre skiktet i klasstegen.  

 

1.3 Syfte 

 

Studiens syfte är att undersöka om föreställningar om återanvändning av kläder påverkas av 

klassidentitet genom att analysera svenska tjänstemäns berättelser om återanvändning av 

kläder.  

 

1.4 Forskningsfrågor 

 

• Hur värderar tjänstemän återanvända kläder som objekt? 

• Vilka föreställningar finns om återanvändning av kläder som praktik hos tjänstemän? 

• Relaterar tjänstemäns föreställningar om återanvända kläder till klassidentiteter? 

• Påverkar tjänstemännens föreställningar om återanvända kläder i relation till 

klassidentiter deras konsumtionsmönster? 

1.5 Avgränsning 

 

I den här studien kommer enbart klassidentitet att tas i beaktning. Det är identifikationen och 

upplevelsen av klass som undersöks och inte den faktiska klassen utifrån ekonomi och arbete. 

Som beskrivs i 4. Metod har urvalet baserats på klasstillhörighet för att kunna studera en grupp 

med liknande ekonomiska förutsättningar för konsumtion, men klasstillhörigheten kommer 

bortsett från det inte vara aktuell i studien. Den här avgränsningen har antagits efter antagandet 

att klasstillhörighet och klassidentitet inte behöver överensstämma (Karlsson 2005) och att det 

därmed är intressantare att studera konsumentens identitet och inte tillhörighet. 
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Studien har avgränsats till att beröra textil beklädnad, såväl kläder som skor har diskuterats i 

det insamlade materialet. Däremot har ingen avgränsning gjorts för hur återanvändningen 

organiseras av konsumenten utan arv, byten, lån, köp, försäljning, återbruk och donering 

förekommer i det insamlade materialet. Därtill har ingen avgränsning gjorts i värderingen av 

det återanvända objektet. Begrepp som begagnat, second hand, vintage och antik har dykt upp 

hos informanterna och dessa kommer att ligga till grund för analysen. 

 

1.6 Definitioner 

 

Återanvändning Ett hållbart konsumtionssätt som innebär att använda objekt 

till sin fulla potential (Gregson & Crewe 2003). 

Erfarenhet Kunskap erhållen genom något man varit med om (Svenska 

akademiens ordböcker 2015a). 

Föreställning Idé eller tankebild (Svenska akademiens ordböcker 2015b). 

Social aktör Enskild individ som befinner sig i den sociala sfären och 

agerar efter interna och externa faktorer (Mongardini 1987). 

Klass Strukturering av sociala aktörer efter ekonomiska, sociala och 

kulturella förutsättningar som erbjuder en social aktör en 

position (Allt du velat veta 2017). 

Klasstillhörighet Den sociala aktörens klassposition baserat på utbildning, 

arbete och inkomst (Hörnqvist 2016). 

Klassidentitet Den sociala aktörens föreställda klasstillhörighet. 

Klassidentiteten kan överensstämma med eller skilja sig från 

klasstillhörigheten (Karlsson 2005). 
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2 Forskningsöversikt 
 

I följande kapitel kommer den tidigare forskningen inom konsumtionspraktiken som står i fokus 

för den här studien att presenteras. Till en början presenteras kort grundläggande teorier om 

klassystemets inverkan på konsumtion av kläder. Därefter förklaras hur och varför 

återanvändning av kläder uppstår för att till sist övergå till studiens huvudfokus, hur klass 

påverkar återanvändning. 

 

2.1 Konsumtion av kläder i relation till klass 

 

Tidigare svensk forskning inom konsumtion av kläder i relation till klass har främst fokuserat 

på hur olika klasser fördelat sina inkomster. En svensk studie utförd av sociologen Erik Bihagen 

(1999) pekar på att högre stratifierade klasser konsumerar kläder mer än andra klasser. Han 

hävdar att konsumenters referensgrupper förändrats under senare delen av 1900-talet i Sverige, 

från familj och närstående till att vara styrd av medier och inflytelserika kända personer 

(Bihagen 2000). En starkare norm om individualism råder i samhället som gör att den sociala 

aktören konsumerar i ett försök att likna högre klasser och förhoppningen om att få tillgång till 

deras fördelar (ibid.). Som ett led av denna individualism är det av stor vikt att kunna visa upp 

ett ekonomiskt välstånd som ofta förkroppsligas genom kläder och varumärken. Den 

amerikanska genusvetaren Susan B. Kaiser (2012) menar dock att de allra högst stratifierade 

inom överklassen har lägre motiv till att använda beklädnad för social stratifiering då de inte 

kan nå högre i hierarkin. Klassresenärer har ett större behov av att uttrycka sin nya identitet, 

varpå de hävdar sig med iögonfallande konsumtion (Kaiser 2012; Ekström, Ottosson & Parment 

2017). Det här skulle kunna indikera att kläder används för att uttrycka klassidentitet, men om 

än mindre synligt än vad det tidigare århundraden gjort. En undersökning om status och 

värderingar genomförd i Sverige av analysföretaget United minds i ledning av Söderqvist 

Tralau (2009) stödjer tesen. Deras undersökning visar att av hundra givna attribut, som bland 

annat att tjäna ihop en förmögenhet, ha goda vänner, stora språkkunskaper och att vara en god 

förälder, rankas att ha en egen stil på trettonde plats. Intressant är att samma rangordning 

framkom bland svenskar oavsett kön, ålder, inkomst, utbildningsnivå eller bostadsort (ibid.). 

Då modet allt mer demokratiserats och klädkategorier oftast inte är bundna till en specifik klass 

har objektskvalitet ersatt klass som statusmarkör visar sociologen Joanne Entwistles (2000) 

många studier. Materialval, god sömnad, varumärke och hur klädesplagget används kan 

påverka vilken mening objektet laddas med (Entwistle 2000; Kaiser 2012; Niinimäki, Dobers 

& Strannegård 2010).  

 

Konsumtion av hållbara kläder kommer av en etisk övertygelse (Niinimäki, Dobers & 

Strannegård 2010). I Sverige har ett tydligt samband mellan utbildningsnivå och hållbar 

konsumtion kunnat påvisas av forskare vid Göteborgs universitet, ju högre utbildningsnivå 

desto större politiska motiv finns bakom konsumtionen (Holmberg, Hansson, Roos 2010; 

Harring, Lundholm & Torbjörnsson 2017). Holmberg, Hansson och Roos (2010) bildar teorin 

att högutbildade genom sin utbildning och livsstil får en förståelse för klimathotet och därför 

vill bidra till en hållbar utveckling. 

 

2.2 Återanvändning som konsumtionspraktik 

 



 

6 

 

Forskningen om återanvändning som konsumtionspraktik brukar utgå ifrån objektens 

symboliska värde. Forskare som ägnat sig åt dessa frågor är främst kulturgeografer och 

etnologer. Nedan ges en beskrivning om Gregson och Crewe (2003) samt Palmsköld (2012) 

studier. 

 

Att delta i återanvändning som konsumtionspraktik kan ske både genom avyttring och 

anskaffning av kläder och består av ritualer som menar att förstärka kopplingen mellan 

objektets meningsladdning och den sociala aktörens identitetsskapande, det visar 

kulturgeograferna Gregson & Crewe (2003) gemensamma studier. Konsumenten kan anta en 

eller båda delar av återanvändningen under sitt liv (ibid.). Vad gäller avyttring av kläder har tre 

motiv till återanvändning påträffats av Gregson och Crewe (2003); filantropiska motiv, 

politiska och ekonomiska motiv samt inkomstbringande motiv. De filantropiska motiven 

baseras på att konsumenten uppfattar att de ägda kläderna kan gynna någon annan social aktör, 

grupp eller samhälle. För det här motivet spelar en moralisk övertygelse stor roll (ibid.). Det 

kan röra sig om att donera till en anhörig eller förening som har ett stort behov av att få tillgång 

till kläder utifrån ekonomiska begränsningar. Det andra motivet, som baseras på politiska och 

ekonomiska skäl, uppkommer främst utifrån ställningstaganden mot rådande 

konsumtionsnorm. Föreställningen om att avyttrade kläder säljs billigare än nyproducerade gör 

att konsumenten uppfattar att en donation gynnar en potentiell köpare (ibid). Det här motivet 

kan även bero på en politisk övertygelse om att konsumtionen som sker i samhället har en 

negativ inverkan på vår miljö och vårt klimat. Till sist det inkomstbringande motivet som utgår 

från konsumentens vilja att omsätta oönskade kläder till pengar (ibid.). Enligt deras studie är 

det här motivet vanligare hos män då det kodas som maskulint att se till ekonomiska värden. 

Därtill undviker kvinnor i större utsträckning att förknippas med trasiga, felaktiga eller gamla 

objekt då det inte harmoniserar med femininitet och bilden av den goda husmodern (ibid.). 

Risken att förknippas med kläder som bär spår av användning är även den starkaste anledningen 

till att avstå från återanvändning vid avyttring. Kläder anses intimt och privat och är därför 

känsligt att lämna ifrån sig. Det upplevs därför bekvämare för konsumenten ju anonymare 

avyttringen kan ske, det vill säga att kontakten mellan avyttrare och mottagaren är låg (ibid).  

 

Vid anskaffning visar Gregson och Crewe (2003) att konsumenten vid positiva konnotationer 

till återanvända kläder kan vidta återskapande ritualer eller transformativa åtgärder. 

Återskapande ritualer sker för att förstärka spår från tidigare ägare (ibid.), exempelvis genom 

doftaddering eller sömnad. De transformativa åtgärderna åsyftar, till skillnad från de 

återskapande ritualerna, att förstärka kopplingen mellan den egna fysiska kroppen och kläderna. 

Det kan handla om att göra klädesplagg mer personliga utseendemässigt, justeringar efter den 

egna kroppen och reparationer. Om däremot de fysiska eller konnotativa spåren från en tidigare 

ägare i klädesplagget är för stora eller ses som ett hinder kan åtgärdande ritualer vidtas (ibid.). 

Det kan exempelvis ske genom rengöring och sömnad. Flera forskare med varierande 

ämnesbakgrund har vid studier om konsumenters syn på återanvändning upptäckt flera negativa 

föreställningar. Negativt laddade konnotationer till återvända kläder är främst kopplade till 

produktegenskaper och kvalitet (Gabbot 1991; Palmsköld 2013), hygienfaktorer och skadedjur 

(Gullstrand Edbring, Lehner, & Mont 2016; Ekström, Gustafsson, Hjelmgren & Salomonson 

2012; Yan, Bae & Xu 2015; Gregson & Crewe 2003; Palmsköld 2012; Jenß 2005) och risken 

för att inte passa in socialt (Ekström, Gustafsson, Hjelmgren & Salomonson 2012). En svensk 

studie av Gullstrand Edbring, Lehner och Mont (2016) visar att acceptansen för återanvända 

textilier, möbler i det här fallet, är högre ju mer sällan de används. De hävdar att det är 

konnotationerna till en annan människas kropp, kodade i objektet, som skapar motviljan till 

återanvändning (ibid.).  
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Den svenska etnologen Anneli Palmsköld har gjort flertalet studier om återanvändning på den 

svenska marknaden. Hon visar att återanvända kläder kan väcka associationer till en tidigare 

ägare som betraktaren har en positiv eller negativ känslomässig koppling till (Palmsköld 2012, 

s,174). För kläder i allmänhet har Palmsköld konstaterat att ju längre tid det går mellan olika 

konsumenters användning, desto positivare föreställningar skapas om plagget (ibid. s,174). En 

kategori av kläder som sällan byter ägare är underkläder och pyjamasar och Palmsköld hävdar 

att de kodas med intimitet och sexualitet vilket i västvärlden är stigmatiserat (ibid, s,173). När 

den här typen av kläder ska avyttras väljer konsumenten i största möjliga utsträckning att lägga 

dem bland hushållssoporna. Däremot återanvänds de här kategorierna bland barnkläder allt som 

oftast, då konnotationer om intimitet och sexualitet saknas (ibid, s, 173). Dock spelar tiden 

mellan en konsuments avyttring och en annan konsuments anskaffning stor roll. Underkläder 

som producerats och använts flera decennier tidigare kan anses som åtråvärda. Det här förslår 

Palmsköld beror på att nya värden tillskrivs objektet, från intimitet och en enskild person till 

vintage och dåtida kroppsideal (ibid, s, 174). Vidare hävdar Palmsköld (2013) att textila objekt 

förlorar kulturellt och ekonomiskt värde när det återanvänds. (2012, s, 171) 

 

2.3 Återanvändning som konsumtionspraktik i relation till klass 

 

Forskningen om återanvändning i relation till klass brukar utgå ifrån objektens symboliska 

värde och hur det sammankopplas med konsumentens sociala och kulturella kapital. Forskare 

som ägnat sig åt dessa frågor har en bakgrund inom kulturgeografi, antropologi och 

dräkthistoria. Nedan ges en beskrivning om Watson (2008), Palmer (2005), Jenß (2005) samt 

Palmsköld (2012) studier. 

 

Kulturgeografen Watson föreslår att det är sociala faktorer inom varje åldersgrupp som 

påverkar föreställningarna om återanvändning (Watson 2008, s, 16). Hans forskningsöversikt 

visar på en föreställning om återanvändning som något förknippat med fattigdom, då priset 

förutsätts vara lågt. För att kunna upprätthålla en fasad av ekonomisk stabilitet kan 

återanvändning av kläder, som föreställs ha ett lägre pris än nyproducerat, vara ett alternativ 

(Gupta 2017; Williams 2002; Williams & Paddock 2003). Dock pekar Watson på att priset för 

nyproducerade kläder i realiteten sjunkit och närmat sig second handmarknadens. Han 

ifrågasätter därför om föreställningen har förankring i nutida handel av återanvända objekt 

(Watson 2008, s, 16). Svenska studier utförda av bland annat företagsekonomen Karin Ekström 

samt etnologen Palmsköld pekar likt Watson på att negativa föreställningar om återanvända 

kläder finns ur den sociala aspekten, att återanvändning ses som att den sociala aktören inte har 

någon ekonomisk valmöjlighet och därför associeras med fattigdom och utsatthet (Ekström, 

Gustafsson, Hjelmgren & Salomonson 2012; Palmsköld 2012, s, 177). Watson (2008, s, 16) 

lyfter därtill upp föreställningen om återanvändning som något konsumenten själv valt utifrån 

modegrad och önskan om distinktion. Här föreslår han att det egna valet kommer ur den sociala 

status som konsumenten är bärare av och inte av det ekonomiska kapital konsumenten äger 

(ibid., s,16). Människor med högre utbildning har ett social och kulturellt kapital som gör att 

konsumtion av återanvända kläder ses positivt på (ibid., s, 16). 

 

Dräkthistorikern Alexandra Palmer (2005) har genom intervjuer kommit fram till att 

konsumtion av återanvända kläder kräver tid och energi då konsumenten behöver sortera genom 

olika ställningar och högar. Det här menar hon skapar en föreställning om återanvändning som 

arbete och slit. Tillsammans med prisbilden skapar det föreställningen om något lägre klasser 

hänger sig åt (ibid.). Hennes intervjuer med brittiska konsumenter visar också att det sedan 

1980-talet blivit vanligt att samla på kläder från kända varumärken, som både har ett högt 
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ekonomiskt och kulturellt värde. Celebriteter och högt stratifierade använder återanvända 

kläder från välkända modedesigners för att påvisa ett konnässörskap. Att samla och förvalta 

kläder från lyxsegmentet kan idag liknas vid att samla på viner vilket länge varit en statusmarkör 

(ibid.). Att hänge sig åt återanvändning kan som tidigare nämnts kräva tid, pengar och kunskap 

men i motsats till tidigare nämnda föreställning bildar letandet efter kläder ett (sub)kulturellt 

kapital som främst används av högre stratifierade klasser (ibid.). Det Palmer föreslår är att synen 

på återanvändning är beroende utav vem det är som utför konsumtionspraktiken, vilket 

kulturellt och socialt kapital denna är bärare av samt i vilket sammanhang det sker. 

 

Antropologen Heike Jenß har studerat konsumenter som använder återanvändning för att 

uttrycka en subkulturell identitet och motstånd mot det rådande modet och värdena i samhället. 

Genom att klä sig i återanvända kläder från ett visst decennium skapas en grupptillhörighet 

bland likasinnade som eftersträvar att skapa ett unikt utseende (Jenß 2005). Hennes informanter 

vittnar om att återanvända kläder skiljer sig från nyproduktion vad gäller färg, form och 

material. Dessa kläder associeras med trender som inte dominerar samhället utan skapar 

föreställningar om tid och rum (ibid.). Jenß informanter ikläder sig återanvända plagg för att 

uttrycka sitt kulturella kapital. Till skillnad från Palmers informanter som använder sig av 

återanvända kläder som går i linje med nuvarande trender använder sig Jenß informanter av 

kläder som syftar till att ställa sig utanför rådande trender. 

 

I föregående avsnitt redogjordes för Anneli Palmskölds syn på återanvända kläders symboliska 

värde. I sina studier har hon även berört hur objekten som återanvänds kopplas till 

föreställningar om ekonomiska förutsättningar, social status och klass (Palmsköld 2012, s, 175). 

Hon visar på att det skett ett skifte i hur människor ser på återanvändning. Tidigare har en 

föreställning om återanvändning som något fattiga människor i stadens utkanter ägnade sig åt 

dominerat, varpå benämningen loppmarknad uppkommit för att förstärka bilden av något orent 

och ofint (ibid., s, 175). Idag anser konsumenter att återanvändning snarare handlar om att ta 

ett medvetet socialt ansvar och att vara moderiktig. Dessutom är utbudet på 

andrahandsmarknaden ofta oförutsägbart vilket enligt Palmsköld innebär överraskningar och 

ett rekreativt intresse. Det skapar i förlängningen en möjlighet för konsumenten att forma sin 

egen identitet. Det anses till och med anses politiskt korrekt att återanvända kläder vilket stärker 

den sociala aktörens kulturella kapital ytterligare (ibid., s, 172). Vidare lyfter Palmsköld en 

aspekt av återanvändningen som ingen av de övriga forskarna framfört. Marknaden för 

återanvända textilier erbjuder konsumenten material till kreativa hobbyprojekt i syfte att sy sina 

egna kläder (ibid., s, 176). Hon ser att det här går i linje med en stor rådande trend som i dagligt 

tal brukar kallas ”Do it yourself (DIY)”. Här föreslår Palmsköld att hantverket skapar en arena 

för konsumenter med kunskaper, idéer och kreativitet (ibid., s, 176). 

 

Slutligen bör det påpekas att få jämförande studier har gjorts mellan konsumentens syn på 

återanvändning och nyproduktion som konsumtionspraktik.  

 

2.4 Studien i relation till tidigare forskning 

 

Sammantaget finns det fyra föreställningar om återanvändning som dominerar bilden av 

konsumtionspraktiken 1) ekonomisk nödvändighet (Watson 2008; Palmer 2005; Palmsköld 

2012), 2) avantgardistisk subkultur (Jenß 2005; Palmsköld 2012; Watson 2008), 3) 

kunskapsbaserat konnässörskap (Palmer 2005) samt 4) kreativ hobby. Dessa forskare har 

identifierat olika typer av återanvändningspraktiker där konsumentens ekonomiska, sociala och 

kulturella bakgrund har en stor roll i vilka som antas eller ej. Det är aspekter som är nära 
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sammanknutna med Bourdieus teorier om klassers immateriella kapital. Dessa teoretiker har 

till stor del haft perspektivet på objektets symboliska värde och hur det formar sociala 

sammanhang och inte tvärt om. Palmer (2005) är den som närmat sig det här synsättet mest, 

dock utan att applicera klassteorier på sitt insamlade material. Det anses därför väl motiverat 

att genomföra en studie som tar hänsyn till konsumentens klassidentitet och hur den formar 

föreställningar om återanvändning. 

 

De svenska studier som förenat konsumtion av kläder och klasstillhörigheter pekar på att det är 

överklassen som konsumerar mest kläder (Bihagen 1999). Därtill skapar utbildningsnivå, som 

är nära sammanknuten med klassbegreppet, förutsättningar för hållbar konsumtion ur ett 

politiskt och etiskt perspektiv (Holmberg, Hansson, Roos 2010; Harring, Lundholm & 

Torbjörnsson 2017). Återanvändning är en hållbar konsumtionspraktik (Wilde 2017). Det anses 

därför motiverat att studera en grupp av konsumenter som tillhör övre skikt i klasstegen, så som 

tjänstemän. 

 

Den här studien har därmed identifierat en kunskapslucka och syftar till att, som tidigare nämnts 

i kap 1, undersöka hur klassidentiteten påverkar föreställningar hos tjänstemän. 
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3 Teori 
 

I följande kapitel kommer Bourdieus teori om klass, livsstil och habitus att presenteras. De delar 

av återanvändningspraktiker i relation till klasstillhörighet som Bourdieu visar på redogörs för. 

Kapitlet avslutas med en diskussion om valet av teori och den kritik som kan riktas mot 

Bourdieus teori.  

 

3.1 Bourdieu och klass 

 

Sociologen Pierre Bourdieu (1984) menar att tidigare forskare ofta bortsett från många 

tillgångar, utöver de rent ekonomiska, som en social aktör kan förfoga över. Utbildning, 

allmänbildning och uppförande i sociala sammanhang är en tillgång för den sociala aktören och 

bör därför ses som ett kulturellt kapital. Likaså ger kontaktnät, förbindelser och relationer den 

sociala aktören möjlighet att förflytta sig i sociala kontexter och bör anses som ett socialt kapital 

(Bourdieu 2012). Ett dominansförhållande råder mellan de tre dimensionerna av kapital där 

ekonomiskt kapital historiskt sett varit det överordnade då det går att särskilja från den sociala 

aktören medan de övriga är sammanflätade med den sociala aktören och dess personlighet 

(ibid.). Enligt Bourdieu uppstår klassidentiteter som ett resultat av osynliga krafter i det sociala 

rummet som försöker påverka den sociala aktören (ibid.).  

 

3.2 Habitus 

 

Hur en social aktör tolkar, förhåller sig till och själv skapar mening i den sociala världen utgår 

ifrån klasstillhörighet enligt Bourdieu (1984). Att sociala aktörer inom en och samma klass 

antar liknande livsstil uppstår då varje social aktör innehar habitus. Habitus är en disposition 

som skapar meningsfulla praktiker och meningsgivande föreställningar och är inte beroende av 

social inlärning (ibid., s. 172) se Figur 1. Habitus skapar på det här sättet omedvetna preferenser 

som laddas med positiva och negativa konnotationer och bidrar till att den sociala aktören 

hänger sig åt specifika objekt och praktiker (ibid., s. 170). Målet är att uttrycka konformitet till 

den egna klasstillhörigheten och distinktion från övriga. Distinktionen finns inskriven i objekt 

som frigörs genom konsumtion (ibid., s. 228). Det innebär att sociala aktörer med närliggande 

positioner i klassamhället som lever under liknande förhållanden kan komma att anta likartade 

praktiker och föreställningar om världen, det Bourdieu kallar smak (ibid., s. 176). Den sociala 

aktörens vardagliga val bör därför inte ses som triviala utan som att de formas av och bidrar till 

skapandet av den sociala omgivningen på en och samma gång (Bourdieu 2012). Symboliken 

som objekt har skapar ett kulturellt kapital som kräver kunskap om klassen för att avkodas 

(Bourdieu 1984, s. 229). Enligt Karlsson (2005) handlar Bourdieus teori om habitus i 

förlängningen inte om vad den enskilda aktören har för smak, utan varför grupper skapar ett 

kollektivt klasshabitus som reproduceras. Bihagen (1999) tolkar Bourdieu som att smak 

reproduceras genom att lägre klasser härmar högre klasser samtidigt som de skapar sina egna 

uttryck för smak. 

 

Det som skiljer de olika klasserna åt i preferenser av kläder menar Bourdieu (1984) är vilken 

funktion kläderna bör ha. Arbetarklassen använder kläder för dess funktionella värde och 

åsidosätter utförande medan medelklassen är väl medveten om utseende (ibid., s. 200). 

Överklassen bryr sig liksom medelklassen om utseende, men eftersträvar formalitet (ibid., s. 

201) för att maximera sin distansering från andra klasser (ibid., s. 232). Smak är också beroende 
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av hur etablerad den sociala aktören är inom klassen, på så vis att en väletablerad person inom 

klasstillhörigheten uppskattar traditionella uttryck och en nyetablerad uppskattar mer 

experimentella (ibid., s. 234). Sociala aktörer som umgås med varandra gör ofta det utifrån att 

de har liknande habitus då smak underlättar det sociala samspelet (ibid., s. 243). 

 
Figur 1: HABITUS, TOLKNING UTIFRÅN BOURDIEU (1984) S. 171 

 

 

3.3 Habitus och återanvändning 

 

Bourdieu (1984) studerade det franska klassystemet och dess konsumtionspraktiker. I en 

fyrfältsmodell med kulturellt kapital och ekonomiskt kapital på ena axeln och etablering inom 

klassen på andra, placeras konsumtionspraktiker och objekt in, se Figur 2 och Figur 3. 

Figurerna är uppdelade i borgarklassen och småborgarklassen, och visar på var olika 

yrkesgrupper befinner sig. Figur 2 och Figur 3 är av upphovsrättsliga skäl inte Bourdieus 

(1984) egna, utan två efterliknade figurer. När modellen omskapats har delar av den 

ursprungliga inte tagits med då de saknar relevans för studien. Exempel på sådant som tagits 

bort är konstnärer, konstinriktningar och beskrivande adjektiv samt yrkesgrupper som inte är 

representerade bland den här studiens informanter.  

 

I modellerna förekommer konsumtionspraktikerna loppmarknad (flea market), antik (antique 

shop) och auktion (auction). Bourdieu använder sig inte av begreppet återanvändning, men de 

praktiker som plockats ut ur hans modell överensstämmer med den här studiens definition av 

återanvändning. Aktörerna som ägnar sig åt loppmarknader är alla typer av lärare och 

socialarbetare. De som hänger sig åt antik är främst professions, socialarbetare och låg- och 

mellanstadielärare. Sociala aktörer som antar konsumtionspraktiken auktion är främst 

professions och låg- och mellanstadielärare. Antik är den praktik som är mest beroende av 

etablering i klassen. Loppmarknad är minst beroende av etablering inom klassen och kräver ett 

stort kulturellt kapital. Auktioner kräver lägre kulturellt kapital men ett högre ekonomiskt 

kapital. Det bör poängteras att modellen inte har baserats på frågor om kläder utan andra typer 

av objekt (Bourdieu 1984, s. 262). Bourdieus teori menar att ju högre klasstillhörighet den 

sociala aktören har desto större kulturellt kapital krävs för att hänge sig åt återanvändning 

(Bourdieu 1984, s. 262, 340).   
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Figur 2: BORGARKLASS OCH ÅTERANVÄNDNING, TOLKNING UTIFRÅN BOURDIEU (1984) S. 262

 

 

 

 
Figur 3: SMÅBORGERLIG KLASS OCH ÅTERANVÄNDNING, TOLKNING UTIFRÅN BOURDIEU (1984) S. 340
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3.4 Diskussion kring val av teori 

 

Att den här studien genomförs i ett annat samhälle och i en annan tid än då Bourdieu 

genomförde sina studier gör att en hel del kritik kan riktas mot användandet av hans teorier. 

Nedan följer ett antal punkter som är värda att lyfta upp för diskussion, innan en närmare 

beskrivning om den här studien görs. 

 

Donald Broady anses vara den forskare som först tog Bourdieus teori om klass och habitus och 

applicerade på det svenska samhället. I sin avhandling Sociologi och epistemologi. Om Pierre 

Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin (1991) kritiserar han de brister som 

Bourdieus teorier har om den ska användas i forskning som fokuserar på det svenska samhället. 

Broady redogör för att Bourdieus teorier grundar sig på det franska klassystemet som i sin natur 

är strikt hierarkiskt. Föräldrars skolval åt sina barn sker utifrån ståndsmässiga kriterier som 

syftar till att bekräfta barnets redan innehavda klasstillhörighet. Genom de upplevelser barnet 

skaffar sig genom utbildningen befästs även klassidentiteten som blir den samma som 

klasstillhörigheten (Broady 1991, s. 301). Sverige har, i jämförelse med Frankrike, ett mer 

flytande klassystem enligt Broady. Det innebär att gränserna mellan klasstillhörigheterna är 

diffusa och de grundar sig inte i lika stor utsträckning på utbildning (ibid.). Broady hävdar att 

det sociala och kulturella kapitalet som skapar statuspraktiker i Sverige lika bra går att tillskansa 

sig genom deltagande i frivilligarbete, så som studentorganisationer och politiska 

ungdomspartier, som att klara av sina examinationer inom högskoleväsendet (ibid., s, 300). 

Därtill ägs högre utbildning utav mellanliggande klasser argumenterar Broady. Det beror på att 

den sociala eliten i Sverige söker sig till skolor utomlands, där den kulturella statusen kan 

utvinnas (ibid., s. 301). Enligt mig gör det här att de begrepp som Bourdieu använder sig av; 

arbetarklass, småborgarklassen och borgarklassen, inte helt går att applicera på det svenska 

samhället. Den franska arbetarklassen består i stor utsträckning av lantbrukare utspridda över 

landet, medan övriga klasser är bosatta i städer. I Sverige klassas lantbrukare som medelklass 

då de själva är ägare av sina arbetstillfällen och innehar stora tillgångar i den mark som brukas. 

Det här gör att klasserna Bourdieu använder sig av blir omöjliga att direkt översätta till en 

svensk kontext.  

 

En diskussion om hur klasser ser på vilket syfte kläder fyller är också av stor vikt. Bourdieu 

menar att arbetarklassen enbart använder kläder för sitt funktionella värde och bortser ifrån 

utseende och det signalvärde som kläder fyller. Inom modevetenskaplig forskning är synen 

annorlunda då många forskare påvisat att detta påstående är mer komplex än Bourdieus syn 

eftersom även arbetarklassen kan ha ett utforskande intresse för kläder (Crane 2000; Entwistle 

2000; Polhemus 1994; Calefato 2006; Kawamura & Larsén 2007).  

 

Med det sagt anses ändå teorin lämplig att använda i den här studien, då den erbjuder en bra 

grund i hur habitus skapar klassbetingade konsumtionspraktiker. Det kommer inte var möjligt 

att fullt ut applicera Figur 2 och Figur 3 på det insamlade materialet, då den grundar sig på 

yrkesgruppers sociala plats i det franska samhället. Med allra största sannolikhet ser 

klasspektret annorlunda ut i Sverige varpå resultatet mest troligt kommer skilja sig ifrån 

Bourdieus teori. Dock är de bakomliggande faktorerna till återanvändning så pass outforskat, 

att det i det här läget är värt att använda Bourdieus teori, då han är en av få teoretiker inom klass 

som fört samman återanvändning som konsumtionspraktik och klassbegreppet. 
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4 Metod & material 
 

I följande kapitel presenteras hur studien har utförts. Urval av informanter, genomförande samt 

hur analysen har skett kommer att diskuteras. Kapitlet avslutas med en diskussion om de etiska 

överväganden som studien gjort. 

 

4.1 Genomförande 

 

I studien har en induktiv ansats (Bryman & Bell 2015) tillämpats med hänvisning till den 

knapphändiga tillgången på litteratur inom konsumtion av återanvända kläder. För att svara på 

de studiens frågeställningar har data samlats in från sociala aktörer ur den högre klassen för att 

undersöka deras föreställningar (Ekström, Ottosson & Parment 2017). Utifrån ämnets 

subjektiva karaktär har informantens uppfattning och medvetenhet om sina tankar varit centrala 

i det insamlade empiriska materialet. Då den kulturella aspekten av återanvändning har 

undersökts var det lämpligt att använda sig av en kvalitativ metod som i sin natur erbjuder 

möjligheter att förstå samband och diskutera bakomliggande faktorer (Bryman & Bell 2015).  

 

4.1.1 Primärdata 

 

Vad gäller insamling av primärdata har studien följt Murrays (2002) metodval där Thompson 

och Haytkos (1997) studie återskapades. Dessa två studier har båda varit förebilder i planering, 

analys samt tillvägagångssätt för presentation. Studierna anses lämpliga att följa då de studerar 

hur föreställningar om kläder skapas och upprätthålls. Genom intervjuer där forskarna 

eftersöker informantens erfarenhet får de insyn i de föreställningar som den sociala aktören har. 

På liknande sätt kommer den här studien att studera föreställningar, men i relation till 

återanvändning. Data har samlats in genom djupintervjuer, vilket ansetts motiverat då det kan 

möjliggöra djupare förståelse för den sociala aktörens tankar och känslor än vad en fokusgrupp 

skulle göra där gruppens tankar är studerade (Bryman & Bell 2015). Djupintervjuer innebär 

också att antalet åskådare minskas, i jämförelse med fokusgrupper, vilket kan göra att den 

enskilda informanten känner sig tryggare i att uttrycka vad denne anser är socialt avvikande 

åsikter (Kjær Jensen & Andersson 1995).  

 

Inför intervjuerna förbereddes fem teman som skulle beröras under samtliga intervjuer. Det 

förbereddes inga fasta frågor inför intervjun, utan intervjuerna läts formas utav informanterna i 

stor grad. Informanten har tillåtits att gå utanför givna teman med syftet att upptäcka oväntade 

svar som jag inte kunnat förutse (Bryman & Bell 2015). Intervjuerna har främst hållits i fysisk 

person, men en av intervjuerna hölls av praktiska skäl över telefon. Att hålla intervjuerna 

ansikte mot ansikte ansågs av stor vikt för att skapa större möjligheter till diskussion och 

därigenom förståelse för det insamlade materialet. De intervjuer som arrangerats via ett fysiskt 

möte har ägt rum på caféer i informantens geografiska närhet. Informanten har varit med och 

valt platsen för intervjun vilket ansetts viktigt för att skapa en trygghet hos denna. Intervjuerna 

har varat mellan 45 och 75 minuter. 

 

De ämnen som diskuterades var: 

• Bakgrundsinfo om informanten 

• Miljöproblematiken och informantens bild av konsumtion  

• Återanvändning: Avyttring – erfarenheter & föreställningar 
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• Återanvändning: Anskaffning - erfarenheter & föreställningar 

• Värde, status och klass i relation till återanvändning 

 

4.1.2 Sekundärdata 

 

Studien inleddes med att samla in sekundärdata i form av tidigare forskning inom 

återanvändning, klass samt konsumtion i relation till klass. Insamlingen har skett genom 

Högskolan i Borås söktjänst Primo. Sökord som har använts är reuse, class, class identity, 

second hand samt textiles i olika kombinationer. Insamlat material är delvis publicerade i 

vetenskapliga artiklar och delvis böcker ur Högskolan i Borås bibliotekskatalog. Det insamlade 

materialet har sedan sammanställts under de tre rubriker som återfinns i 2 Forskningsöversikt. 

Litteraturen anses vara tillförlitligt då de olika författarna ofta citerar och stödjer varandra. 

 

Efter det beskrivna framtagandet av primärdata har vissa sekundärdata använts för att stödja 

analysen. Främst har det varit detaljer i informanternas utsagor som vid analys av informantens 

klassidentitet behövt stödjas av tidigare utsagor från andra. 

 

4.1.3 Urval av informanter 

 

Att göra ett urval utifrån klassidentitet är en stor svårighet, då klassidentiteten först går att 

undersöka vid en intervju. Trots studiens fokus på klassidentitet har kriterier som mäter 

klasstillhörighet legat till grund för urvalet. Det finns idag inga fasta kriterier om inkomst, 

utbildning och boendeform, som ofta är klassbetingade (Hörnqvist 2016), som avgör klass 

varpå egna kriterier har utformats. Bourdieu (1984) som tillämpas som teori i den här studien 

utgår främst från yrke i sin klassindelning och delar in lärare i två olika klasstillhörigheter. I det 

svenska klassystemet har alla typer av grundskole- och gymnasielärare en något sånär likvärdig 

utbildning och inkomst (Statistiska centralbyrån u.å.a). De svenska studier som undersökt klass 

(Holmberg, Hansson & Roos 2010; Bihagen 2000) har utgått ifrån Europeisk socio-ekonomisk 

klassifikation, ESEK, se Tabell 1. ESEK anses vara ett mer tillförlitligt verktyg för att studera 

klass i Sverige. Utifrån studiens syfte att undersöka tjänstemän har fem kriterier sats upp för att 

ringa in de tre översta klasserna enligt ESEK. Kriterierna är framtagna i ett försök att ringa in 

höginkomsttagare samt högre utbildade. De kriterier som är uppställda möjliggör även att 

inkludera klassgruppen övriga tjänstemän i enlighet med ESEK. 

 
Tabell 1: KLASSPOSITIONER ENLIGT ESEK (BENGTSSON 2010) 

Högre tjänstemän och ledande befattningar 
Tjänstemannaklass 

Kvalificerade tjänstemän 

Övriga tjänstemän 

Mellanliggande klasser 
Småföretagare exkl. lantbrukare 

Lantbrukare m.fl. 

Arbetsledare och specialiserade arbetare 

Yrkesutbildade inom handel/service/omsorg 

Arbetarklass Yrkesutbildade manuella arbetare 

Ej yrkesutbildade arbetare 

Ej förvärvsarbetande - 
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Tjänstemän har med största sannolikhet en eftergymnasial utbildning, varpå en avslutad 

kandidatexamen ansågs vara ett rimligt kriterium. Dessa klasser har också en högre inkomst än 

övriga klasser. Inkomstkriteriet har baserats på den genomsnittliga årslönen för en kvinna med 

minst 3 års eftergymnasial utbildning (Statistiska centralbyrån u.å.b). Att inkomsten baserats 

på en kvinnas inkomst beror på att högutbildade kvinnor i Sverige har ett något lägre inkomst 

än män (Statistiska centralbyrån u.å.b) vilket gör att kriteriet inte hindrar kvinnor att vara 

informanter i studien. Det har ansetts viktigt då kvinnor är det dominerande könet på marknaden 

för återanvända kläder (Cassidy & Bennet 2012).  Klass är ofta något som ärvs via sociala 

sammanhang under uppväxten (Hörnqvist 2016). Det ansågs därför rimligt att även se till 

potentiella informanters uppväxtförhållanden varpå kriterier om föräldrars utbildningsnivå 

fastställdes. Därtill valdes att minst en förälder ska vara född i Sverige. Det skapar 

förutsättningar för att studera konsumenter etablerade i Sverige och i det svenska klassystemet. 

Det innebär dock en begränsning då informanter som uppfyller samtliga andra krav och 

identifierar sig starkt med den svenska tjänstemannaklassen inte kan delta i studien. Det ansågs 

dock rimligt att anta ett sådant kriterium då det reducerar antalet demografiska aspekter som 

kan påverka resultatet och därmed ökar möjligheten till att dra slutsatser om återanvändning i 

relation till klass. Det har inte varit ett kriterium att tidigare deltagit i återanvändning som 

konsumtionspraktik då både konsumenter som avstår och de som återanvänder kläder förväntas 

ha föreställningar om återanvändning. En närmare beskrivning av informanterna görs i 5.1 

Beskrivning av informanter.  

 

Studiens urval har bestått av sociala aktörer som:  

• avslutat en kandidatexamen 

• har en fast anställning med en lägsta bruttoårsinkomst om 400,000 SEK 

• äger sitt boende 

• har minst en förälder som avslutat en kandidatexamen 

• har minst en förälder född i Sverige 

 

Ett snöbollsurval (Bryman & Bell 2015) har tillämpats med anledning av mina ekonomiska 

begränsningar för att göra ett sannolikhetsurval. Utifrån ovan diskuterad urvalsprocess 

tillfrågades tretton av mina kontakter om att rekommendera en eller flera personer som kunde 

delta i studien. Sex av dessa svarade att de inte hade något namn att föreslå i sin 

bekantskapskrets. Rekommendationerna resulterade i fjorton unika förslag, varav tre sållades 

bort då de inte uppfyllde urvalskriterierna. Av de återstående elva som kontaktades valde sex 

personer att inte delta eller avstod från att svara på förfrågan. Samtliga informanter som deltagit 

i studien är kvinnor. Det beror på det tillvägagångssätt för urval som tillämpats. Av de tretton 

ursprungligen kontaktade var två män, och av de elva som tillfrågats att delta i studien var två 

män. Då kön inte var ett urvalskriterium för studien togs det heller inte hänsyn till i 

snöbollsurvalet. Då jag själv är kvinna och har en bekantskapskrets som främst består av 

kvinnor var resultatet väntat.  

 

Det var fem informanter som deltog i studien. Tidsmässiga begränsningar har gjort att studiens 

urval är relativt litet. Däremot kan ett fåtal informanter räcka när subjektiva normer och 

värderingar undersökts (Kjær Jensen & Andersson 1995). Dock anses det lilla urvalet inte 

möjliggöra generaliseringar om hur klassidentiteten skapar föreställningar om återanvändning. 

Det insamlade materialet representerar de informanter som deltagit i studien, och erbjuder bara 

en indikation om klassidentitetens inverkan på föreställningar. 
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4.1.4 Tillvägagångssätt för analys 

 

Under varje intervju gjordes en ljudupptagning som i efterhand genomlyssnats och 

transkriberats. Varje enskild transkribering har lästs igenom flertalet gånger för att bekanta sig 

med det insamlade materialet. Därefter inleddes arbetet med att koda materialet. Kodningen har 

skett utifrån tre aspekter:  

• informantens erfarenheter av återanvändning 

• informantens föreställningar om återanvändning 

• informantens föreställning om klassidentiteter och återanvändning 

Kodningen syftade till att identifiera mening, värderingar, identiteter och gemenskaper som 

informanterna upplever hos sig själv och i samhället kopplat till återanvändning. När kodningen 

var genomförd lades alla intervjuer bredvid varandra för att identifiera likheter och skillnader 

som kunde bilda mönster (Winther Jørgensen, Phillips & Torhell 2000; Widén 2015). Mönstren 

som hittades har jämförts med Figur 2 och Figur 3 utifrån Bourdieus teori om återanvändning 

och klass. Efter jämförelsen har teman identifierats, som återfinns i 5 Resultat & Analys. Dessa 

teman har sedan lagts mot 2 Forskningsöversikt för att återkoppla till litteraturen och se om 

resultaten stödjer eller går emot forskningen. 

 

4.2 Etiska överväganden 

 

Ett informationsblad utformades innan kontakt togs med presumtiva informanter för att styrka 

studien ur etisk synpunkt (Bryman & Bell 2015). I dokumentet förklarades studiens syfte, urval 

och vilken roll informanten spelade i studien. Deltagandet presenterades utifrån informantens 

perspektiv för att skapa en förståelse hos denna av vad ett deltagande praktiskt innebar. Vilka 

rättigheter informanten hade till anonymitet och att avbryta sitt deltagande beskrevs. Slutligen 

lämnades kontaktuppgifter till studiens ansvarige och uppsatshandledare utsedd av Högskolan 

i Borås. Samma information som fanns tillgänglig för informanten i informationsbladet 

redovisades vid intervjutillfällena. Informanterna gavs då möjligheten att ställa frågor kring sitt 

deltagande och studiens förfaranden.  

 

Alla potentiella deltagare i studien har meddelats om studiens syfte, att undersöka hur 

klassidentitet påverkar återanvändning. Klassbegreppet skulle kunna uppfattas som känsligt för 

somliga sociala aktörer, varpå det var viktigt att redan i inledande kontakt vara tydlig med vad 

studien ämnade undersöka. Alla informanter har själva valt att delta i studien och har när som 

helst haft möjligheten att ta tillbaka sin medverkan, eller ändra sin utsago. Därför anses studien 

uppfylla både informationskravet och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet u.å.). 

 

Informanternas namn har som tidigare nämnts anonymiserats, oavsett om informanten önskat 

eller inte. Det här beslutet togs för att erbjuda informanterna trygghet. Därtill anses det väl 

motiverat då studiens fokus inte ligger på dem som enskilda personer utan studien är ute efter 

att se den större bilden och informanternas personnamn är därför inte av relevans. 

Ljudupptagningar från intervjuerna kommer efter avslutad kurs raderas, däremot kommer 

transkriberingar i anonymiserat utförande behållas. Materialet har enbart använts utav mig, 

och kommer inte användas i andra syften än forskning. Alla informanter kommer efter 

avslutad studie få tillgång till den, då det anses viktigt att informanterna får insyn vad deras 

utsago resulterat i. Därför anses studien uppfylla både konfidentialitetkravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet u.å.). 
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5 Resultat & Analys 

 

I följande kapitel kommer studiens resultat att presenteras i kombination med en analys. 

Resultatet delas in i sex tematiserade redovisningar av föreställningar i relation till återanvända 

objekt samt återanvändning som praktik. Det empiriska materialet presenteras i form av utdrag 

av intervjuerna för att visa på hur informanternas resonemang formar föreställningar om 

återanvändning. 

 

5.1 Beskrivning av informanter 

 

Informanterna i den här studien är mellan 26 och 57 år gamla och alla kvinnor. 

Bruttoårsinkomsten ligger mellan 400 500 och 606 000 SEK. De har en geografisk spridning i 

södra och mellersta Sverige och är bosatta i såväl småstad och storstad som landsbygd, förort 

och innerstad. Samtliga har en eller flera kandidatexamina. De personnamn som figurerar i 

uppsatsen är inte informanternas riktiga utan fiktiva. För en individuell beskrivning av 

informanterna se Tabell 2 samt varje enskild beskrivning nedan. 

 
Tabell 2: INFORMANTBESKRIVNING 

 

Namn Ålder Bosatt Utbildning Arbete Boendesituation 

Linnea 26 
Förort till storstad, 
Västergötland 

Socionomexamen Socialsekreterare 
Ensamstående, 
lägenhet 

Anna 51 
Landsbygd utanför 
småstad, Sörmland 

Socionomexamen Socialsekreterare 
Man och tre barn, 
hus 

Eva 57 
Förort till storstad, 
Uppland 

Lärarexamen i textilslöjd Lärare årskurs f-6 
Man och ett barn, 
hus 

Elisabeth 40 
Småstad, 
Västergötland 

Lärarexamen i sex ämnen, 
civilingenjörsexamen i kemi 

Lärare årskurs 6–9 
Man och två barn, 
hus 

Karin 35 
Innerstad i storstad, 
Uppland 

Matematisk statistikexamen Aktuarie 
Ensamstående, 1 
barn, lägenhet 

 

5.1.1 Linnea 

 

Linnea är en 26 årig kvinna som vuxit upp i en förort till en storstad i Uppland. Under sin 

uppväxt bodde hon med sina föräldrar som arbetat som sjuksköterska respektive 

fackombudsman samt en yngre syster.  Hon studerade socionomutbildningen vid ett stort 

universitet på annan ort och har efter utbildningen arbetat med människor med olika fysiska 

och psykiska nedsättningar. Nu arbetar hon som socialsekreterare där hon handlägger LSS-

ärenden. Linnea är numera bosatt i en bostadsrätt i en förort till en storstad i Västergötland. Hon 

bosatte sig där då hon inte trivs i ett högt innerstadstempo. Linnea uttrycker att hon umgås i 

bohemiska kretsar och uppskattar sitt arbete där hon arbetar med utsatta i samhället. Linnea går 
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enbart klädd i klänning i starka färger och med mycket mönster, i en stil som företaget Indiska 

erbjuder. 

 

5.1.2 Eva 

 

Eva är en 57 årig kvinna som växte upp med en pappa som var ingenjör på ett stort teknikföretag 

och en mamma som var doktorand inom folklivsforskning. Familjen fick vända på varenda 

krona för att få ekonomin att gå runt. Eva ville absolut inte gå i sin mammas fotspår och arbeta 

med människor, men kom senare att ta en akademisk examen. Hon studerade vid ett stort 

universitet på annan ort och tog en lärarexamen med inriktning textilslöjd för att sedan börja 

arbeta som lärare. Nu undervisar hon elever från förskoleklass till årskurs sex. Eva är bosatt i 

en villa med sin man och ett adoptivbarn i en förort till en storstad i Uppland. De har även tre 

utflyttade barn. Eva gillar inte att bedöma objekt eller praktiker som fina eller fula, utan menar 

att allt ligger i betraktarens ögon. Hon ett stort behov av att uttrycka en individuell klädstil, som 

hon menar att andra ibland ifrågasätter. Hon klär sig färgstarka kläder och adderar gärna 

accessoarer som stora halsband och handledsvärmare. 

 

5.1.3 Anna 

 

Anna är en 51 årig kvinna som vuxit upp med sina föräldrar i Skåne och Ångermanland. Hon 

studerade socionomutbildningen och arbetar idag som socialsekreterare. Hon är bosatt på 

landsbygden utanför en småstad i Sörmland, och delar ett hus med sin partner och tre 

gemensamma barn. Anna har även två bonusbarn som är utflyttade. Enligt Anna har den stad 

de bor i främst höginkomsttagare och företagsledare som invånare. Dessa menar hon 

identifierar sig starkt som tjänstemannaklass. Under hennes tidiga vuxenliv var hon bosatt i 

Stockholm där hon upplever att en annan identitet råder och hon säger att hon mer identifierar 

sig med den. Anna beskriver sin klädstil med ordet vanlig, vilket i hennes mening innebär jeans 

och enfärgade t-shirts. 

 

5.1.4 Elisabeth 

 

Elisabeth är en 40 årig kvinna som likt Eva växte upp under knapra förhållanden, men är den 

som själv genomfört klassresan. Hennes föräldrar arbetade som förskollärare respektive 

handläggare på fackförbund och försäkringskassan. När Elisabeth skulle utbilda sig valde hon 

att studera civilingenjör med inriktning kemi på ett stort universitet på en annan ort. Därefter 

skolade hon om sig på distans och tog en lärarexamen. Då lärarlegitimationsreformen antogs i 

Sverige ville hon försäkra sig om att kunna undervisa i så många ämnen som möjligt, varpå hon 

studerade sig till behörighet inom fem ämnen, de fyra naturvetenskapliga samt engelska. 

Elisabeth anser det viktigt att uttrycka sin identitet, vilket hon gärna gör genom sin kläder. Hon 

menar att material och varumärken är av väsentlig vikt inom kläder. Hon köper gärna kläder i 

starka färger och i materialen linne och ull.  

 

5.1.5 Karin 

 

Karin är en 35 årig kvinna som vuxit upp med en mamma som varit överläkare och en pappa 

som varit låsmontör i en storstad i Uppland. Hennes mamma har haft stort inflytande på hennes 
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karriärväg och valde utbildningar tillsammans med Karin. Valet föll på en examen inom 

matematisk statistik vid ett stort universitet i samma stad. Efter sin examen har hon arbetat som 

aktuarie på ett försäkringsföretag. Där arbetar hon med att värdera och prissätta försäkringar. 

Nu är Karin bosatt i en central del av en storstad i Uppland. Där bor hon med sin dotter som 

hon har hand om varannan vecka. Hon berättar att hon ofta har på sig jeans och t-shirts eller 

blusar. Varumärken och material på kläder är av stor vikt för Karin. 
 

5.1.6 Kapital hos informanterna 

 

Utifrån intervjuerna i sin helhet har en jämförelse mellan informanterna skett. Utgångspunkten 

för analysen har varit Bourdieus (1984) teori om att kulturellt kapital och ekonomiskt kapital 

agerar motpoler för den sociala aktören. Utifrån studiens begränsningar i tid och omfattning har 

intervjumaterialet inte räckt till för att analysera etablering i klasstillhörigheten, det Bourdieu 

placerar på y-axeln. De praktiker och den konsumtion informanterna diskuterat speglar dess 

habitus, och i förlängningen det egna och andras kapital. Utifrån det insamlade materialet bör 

det poängteras att jämförelsen ska ses som en indikation på informanternas habitus.  

 
Figur 4:  KAPITAL HOS INFORMANTERNA 

 

5.2 Föreställningar om återanvändning av kläder som praktik 

 

Samtliga informanter framkom att frågan om vårt klimat tar stor plats i samhällsdebatten och 

informanterna anser att de är en del av problemet och samtidigt en lösning. Samtliga uttrycker 

att det råder konsensus i samhället om att textilier bör återanvändas till dess funktion är slut, att 

slänga något i soporna anses socialt oacceptabelt av informanterna. Det går i linje med den 

forskning som presenterats som menar att återanvändning är politiskt korrekt (Palmsköld 2012). 

Informanterna har även en hög utbildningsnivå vilket påvisats bidra till hållbar konsumtion 

(Holmberg, Hansson & Roos 2010; Harring, Lundholm & Torbjörnsson 2017). Alla 

informanter har föreställningen att alla i samhället återanvänder på något sätt men som 

exemplen nedan kommer att visa finns det föreställningar om att motiven till återanvändning 

påverkas av klass. Därtill uppfattar informanterna att kläder från barn återanvänds i större 

utsträckning och har fler ägare än vad vuxnas kläder har, även det i linje med litteraturen 

(Palmsköld 2012). Många informanter har föreställningen att kvinnor återanvänder kläder 

oftare än män, vilket också går i linje med de föreställningar som litteraturen presenterar (Jenß 

2005). Främst har informanterna diskuterat hur inkomstnivåer skapar förutsättningar för 

konsumtion och de delar alla en föreställning om att återanvända objekt har ett lägre 

anskaffningsvärde än vad ett nyproducerat har, vilket redogörs för först i kapitlet. Det här gör, 

enligt informanterna, att alla samhällsskikt har råd med återanvändning. Däremot tror alla 
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informanter att motiven till att konsumera återanvända kläder skiljer sig mellan lägre och högre 

klasser, vilket redogörs för längre fram i kapitlet.  

 

5.2.1 Ekonomiska och emotionella värden styr anskaffning 

 

Den organisering som förekommer flest gånger under intervjuerna är köp från organisationer. 

Ett fåtal gånger har köp från privatpersoner, arv och lån förekommit. Hur allmänheten 

konsumerar återanvända kläder säger inte forskningen någonting om, varpå det inte går att dra 

några slutsatser om informanternas erfarenheter av återanvändning är i enlighet med 

majoriteten av befolkningen. En organisation som nämnts frekvent under intervjuerna är 

Myrorna. Informanten Anna berättar om sina erfarenheter och syn på köp av återanvända kläder 

och det pris som hon har erfarenhet av. 

 

Intervjuare: Skulle du vilja berätta om en gång du har gjort ett sådant köp 

[köp av återanvända kläder]. 

Anna: Ja jag köpte ett par vita jeans men det är några år sen som jag hittade 

något på second hand. Det kanske var 20 kronor till exempel. Dom tog jag 

direkt och dom har jag använt. Jag har ett par andra jeans som jag köpt på 

second handbutik som jag använder ganska ofta. Så det har hänt.  

Intervjuare: Var priset, att dom kostade 20 kronor, var det avgörande för dig? 

Anna: Ja att det var väldigt billigt.  

Intervjuare: Gör det att det på något sätt blir lättare att handla? 

Anna: Ja det tror jag. 

Intervjuare: På vilket sätt blir det lättare? 

Anna: Då behöver man inte vara så, man kanske inte behöver prova i butiken 

och man kan chansa lite. Då blir det av liksom. Om man köpt lite dyra kläder 

då vill man kanske prova och det är inte alltid det går i second handbutik. Lite 

med impulsköp om man är i second handbutik. 

 

Anna beskriver inköp som hon gjort där de återanvända kläderna haft ett väldigt lågt pris och 

hon menar att priset var den avgörande faktorn för köpet. Anna säger också att hon sällan hittar 

något i butiker som säljer återanvända kläder, senare i intervjun berättar hon att det har med 

storlekar att göra. Det kan tolkas som att återanvända kläder, som ofta bara finns i en storlek, 

kräver större engagemang och mer tid än ett nyproducerat. Här tolkas det som att det låga priset 

på kläderna kompenserar tiden det tar att prova plagget eller avsaknaden av provrum. Det låga 

priset tolkas inte associeras med fattigdom på det sätt som forskningen (Watson 2008, s,16; 

Palmer 2005) föreslår att det kan göra. I intervjun med Eva blir bilden tydligare av hur det sker 

en omedveten jämförelse mellan återanvända och nyproducerade kläder. Här berättar hon hur 

avgörande priset är. 

 

Intervjuare: Vilket värde lägger du i återanvända kläder? 

Eva: Det beror på vad jag ska ha grejen till. Jag kan tycka att… Jag köper 

aldrig någonting som jag inte tycker är så pass fint att jag vill ha det, det ska 

fylla den funktionen som jag vill att den ska ha. Pengen spelar nog ganska 

stor roll. Ibland faktiskt kan jag lägga ifrån mig en sak om jag tycker att ”men 

gud den här finns ju på H&M nu för samma pris”. Då köper jag den inte som 

begagnad och det är ju prislappen. Nu när du ställer frågan så är det prislappen 

som styr. 
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Intervjuare: Om du då känner att du vill ha det här som finns på H&M, väljer 

du då att gå på H&M eller avstår du? 

Eva: Det var intressant. Faktiskt nu sist har jag avstått för då har jag tänkt att 

lite med att gå på myrorna är att jag inte vill ha det som finns just nu i butik 

och det kan jag bli besviken, om jag ska köpa samma sak på Myrorna 

begagnat som finns på H&M och sen är det samma pris. Då uppfyller inte 

Myrorna det kriterium som jag har för en second handbutik. 

 

Eva är genomgående starkt positiv till återanvändning och hennes erfarenheter utgår i mångt 

och mycket från butikskedjan Myrornas sortiment. I citatet ovan framkommer att när hon tar 

ett köpbeslut gällande återanvända kläder sker en jämförelse med nyproducerande företags 

utbud och prissättning. Skulle hon hitta ett likadant eller likvärdigt objekt som säljs hos en 

nyproducerande butikskedja bör klädesplagget hos Myrorna ha ett lägre pris för att accepteras. 

Här skapar det låga priset en positiv föreställning om kläderna för Eva. Hon antyder inte att det 

skulle vara den ekonomiska vinningen som är avgörande för om hon genomför köpet hos 

Myrorna. Det här tolkar jag snarare beror på det återanvända objektets föreställda egenskaper. 

Eva tolkas förvänta sig att priset ska kompensera att kläderna mest troligt använts av någon 

annan. Trots att hon inte uppvisar några negativa tankar eller känslor för att plagget är använt 

ska priset inte närma sig ett nyproducerat. Återanvändning väcker dock helt andra 

föreställningar hos en av de andra informanterna. Karin tycker att återanvända kläder är äckligt 

och förknippas negativt med den tidigare ägaren.  

 

Karin: Förut, kanske för jättelänge sedan när jag var i 14 årsåldern, då 

handlade jag ganska mycket begagnat och använde mer äldre kläder, men nu 

gör jag ju inte det, nä. Så hittar man en t-shirt som är av återvunnet material 

[hos nyproducerande företag] så kan man känna sig lite duktig om man köper 

den istället, men det är ungefär på den nivån, det är väldigt lite begagnade 

kläder. 

Intervjuare: Hur kommer det sig att det blivit mindre? 

Karin: Dels är det väl, till en första början var det väl att man fick råd att köpa 

nya kläder istället faktiskt [skratt]. Sen är det väl att man på något sätt, att 

man har råd att inte ha någon annans gamla kläder. Till viss del skulle jag 

kunna köpa vissa plagg fortfarande begagnat men det skulle mer vara dyrare 

finare saker, inte enklare saker om man säger så. 

 

Även i det här exemplet anses återanvända kläder ha ett lägre ekonomiskt värde i jämförelse 

med nyproducerade. Det låga priset väcker negativa föreställningar hos Karin och benämningen 

”någon annans gamla kläder” är värd att lägga märke till. Det kan tolkas som att det låga priset 

får Karin att associera kläderna med en annan människa och en tidigare period. Priset antyds 

spela en stor roll för Karin, då det speglar en föreställning om fattigdom och en annan klass än 

den hon identifierar sig med. Det här går i linje med föreställningen om återanvända kläder som 

något fattiga använder (Watson 2008, s.16; Palmer 2005). Karin väljer att inte anskaffa 

återanvända kläder för att skapa en kroppslig och tidsmässig distans mellan sig själv och den 

tidigare ägaren samt stärka sin klassidentitet. Samtidigt framstår det som att hon inte är helt 

ointresserad av återanvända kläder. Intressant är att om hon skulle återanvända kläder bör de 

ha ett högre ekonomiskt värde. Att hon benämner ett sådant plagg som ”finare” antyder att de 

plagg hon kan tänka sig att återanvända har ett högre symboliskt värde ur ekonomisk och 

kulturell mening. Karin säger att hon borde anskaffa mer återanvända kläder för att vara en bra 

social aktör, men föreställningen om återanvändning skapar ett hinder för henne. För att vara 

en god samhällsmedborgare menar samtliga informanter att man bör återanvända kläder och ta 
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vara på de resurser som finns i omlopp. För Linnea får det här stor inverkan på hennes 

klädkonsumtion som vi ser i exemplet nedan. 

 

Intervjuare: Du får rätta mig om jag har fel men enligt mig råder det en stor 

diskussion i samhället om hållbarhet och att vi står inför ett klimathot. Hur 

tänker du kring det? 

Linnea: Jag tänker ganska mycket kring det. Jag är väldigt noggrann med 

kläder framförallt och transport också. […] Med kläder är jag väldigt så att 

jag lagar gärna kläder än att köpa nya, dels tycker jag att det är kul att sy men 

också så skär det i hjärtat att kasta bort tyget och att köpa nya bara eftersom 

att jag vet hur mycket vatten det går åt och kanske människor som arbetar 

med att ta fram kläderna i andra länder eller plockar bomull, deras 

arbetsvillkor och så, gör också att det tar emot lite. 

Intervjuare: Så om du har ett plagg som gått sönder så väljer du att laga det 

själv? 

Linnea: Ja, ja men det gör jag. Ibland är det mina favoritklänningar från 

Indiska som går sönder och dom vill jag inte slänga så då är det ytterligare en 

anledning till att laga det. 

 

Etiska överväganden ur ekologiska och sociala aspekter gör att Linnea lagar kläder som går 

sönder. Linnea säger att hon gillar att sy, vilket visar på att det fyller ett rekreativt syfte för 

henne. För henne fungerar återanvändning som den kreativa hobby som Palmsköld beskriver 

(2012, s, 176). Återanvändningen tolkas fylla en funktion där hon kan få utlopp för ett kulturellt 

kapital hon är bärare av. Citatet avslutas med ett ytterligare motiv till att återanvända kläder, 

nämligen den känslomässiga relationen till klädesplagget. För att förlänga plaggets livslängd 

och ta vara på det material som finns i det väljer hon att reparera det. Att sy och reparera kläder 

innebär en transformativ åtgärd (Gregson & Crewe 2003). Precis som Linnea uppger Elisabeth 

att hon gillar att sy. I citatet nedan ser vi hur hon balanserar det känslomässiga kopplingen till 

ett klädesplagg och materialet som finns i dem. 

 

Elisabeth: Ja, jag stickar och syr fast inte så mycket. Jag vill sy mer än jag 

gör. Man ska ju ha tid också. Då syr jag gärna om, det är lättare att sy om än 

att sy nytt. Det är lättare att ta något som sitter lite så där och sy om eller flytta 

på något. 

Intervjuare:  Är det sådant du redan äger eller köper du [det material som görs 

om]? 

Elisabeth: Både och är det. En del är sådant jag redan äger eller tar makens 

gamla jeans och syr om eller gör en jeanskjol. Eller att man tar… jag samlar 

på tyger jag får tag på. Det är det som är problemet både när det gäller 

stickningen och tygerna, jag köper ofta tyg utan att jag vet vad det ska bli. Det 

här var vackert, vad ska jag göra med det och sen kan det ligga där jättelänge 

innan jag inser att den här behöver bli en tröja, den här behöver bli en sjal. 

Intervjuare:  Du använder ordet behöver, känns det tungt, det här skapandet 

som du beskriver? 

Elisabeth: Nej det är roligt, det är avkoppling. Alltså, allt beror på just som 

jag säger, plugga och jobba samtidigt, det jag vilar i är skapande och göra helt 

andra saker. Jag hade en period av scrapbooking men det är nästan roligare 

att göra kläder för då kan jag ju ha dom på mig. 
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För Elisabeth erbjuder återanvändning en rekreativ sysselsättning där hon får utlopp för sin 

kreativitet. Återanvändning av hennes mans jeans ger henne en avkoppling från arbetet och 

studerande, men erbjuder även henne ett sätt att ha en personlig stil. Hon berättar i intervjun att 

hon inte vill klä sig som alla andra, utan skapa en distinktion genom att klä sig i andra typer av 

kläder. Genom att sy sina egna, av återanvända material, kan hon skapa kläder som ingen annan 

har och därigenom uppnå ett kulturellt kapital. Det tolkas som att återanvändning fyller en 

transformativ ritual (Gregson & Crewe 2003) samtidigt som det ger henne en position i 

klassystemet. 

 

I de exempel som lyfts fram ovan blir det tydligt att det finns flera föreställningar om 

återanvändning. Samtliga informanter har en föreställning om att återanvända kläder, om de 

anskaffas genom köp, bör ha ett lägre ekonomiskt pris än nyproducerade kläder. Alla 

informanter tänker på en typ av återanvändning som kräver ett lågt ekonomiskt kapital, även 

om de som tjänstemän har ekonomiska förutsättningar att kunna hänge sig åt dyrare objekt och 

praktiker. Återanvända kläder har, enligt informanterna ett större kulturellt värde än vad det har 

ekonomiskt värde. Informanternas föreställning om återanvända kläder överensstämmer med 

Bourdieus teori om att borgarklassen kräver ett högt kulturellt kapital (Bourdieu 1984, s, 262). 

Föreställningen om att återanvända kläder har ett lägre pris bidrar till hur den sociala aktören 

väljer att agera. Karin och Anna säger båda att de sällan anskaffar återanvända kläder. I Karins 

fall spelar priset på kläderna en avgörande roll för att avstå konsumtionen medan priset får Anna 

att våga chansa på att klädesplagget kommer passa henne. Eva som säger att hon anskaffar 

mycket återanvända kläder påverkas starkt av det pris som sätts på dem, men här ser vi att det 

även är det symboliska värdet klädesplagget har som spelar en större roll i köpbeslutet. Om 

både Myrorna och H&M har samma klädesplagg i sitt sortiment och Myrorna har ett lägre pris 

på sitt, tolkas det som att Eva ändå inte kommer vara villig att köpa klädesplagget från Myrorna. 

Möjligheten till att vara unik, och anskaffa ett symboliskt värde är viktigare än det ekonomiska 

värdet. Även Linnea och Elisabeth, som återanvänder i hög grad, diskuterar mer ingående det 

symboliska värdet deras återanvända kläder har än det ekonomiska. För de informanter som 

återanvänder kläder sätts ett känslomässigt symboliskt värde på återanvända kläder och för 

informanter som sällan återanvänder kläder sätts ett ekonomiskt värde på konsumtionen. 

 

5.2.2 Praktiska, sociala, emotionella och ekonomiska hinder styr avyttring 

 

Viljan till att avyttra kläder som inte längre fyller önskad funktion är stor hos samtliga 

informanter men de vittnar om att det är svårt att veta var och hur kläderna ska komma till 

användning av någon annan. Samtliga informanter menar att det måste bli rätt utifrån sociala 

normer om vad som är bra för samhället och klimatet. Delvis kan problem uppstå för 

konsumenten på grund av den lokala marknaden och svårigheter att hitta en, för den sociala 

aktören, passande lösning.  

 

Anna: För barnen är det ju också att dom växer ur kläderna och då har man 

kvar något som fortfarande är användbart. Men med egna kläderna, dom 

använder jag till dom är helt utslitna. Det kan vara några plagg ibland som 

man känner att man tröttnar på. 

Intervjuare: Och vad gör du med dom då? 

Anna: Ja dom hänger nog kvar i garderoben [skratt]. 

Intervjuare: Hur kommer det sig? Hur tänker du kring det? 
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Anna: Jag tänker att det inte kan säljas, jag vet inte var jag ska sälja det och 

jag vet inte om någon vill ha det och jag kanske ändrar mig och vill ha det 

sen. Det finns en del sådana plagg som är på vänt som man inte använder. 

[…] 

Intervjuare: Har det hänt att du gjort det [skänkt bort kläder] någon gång? 

Anna: Jo men det har hänt, det finns sådana recycling för kläder för 

återvinningen, det har ju kommit nu på senare tid, man kan lägga ner kläder i 

en påse och bara lägga det på återvinningen. Det har jag gjort. Det är lite 

enklare och det har nog lite att göra med var vi bor också för det finns 

ingenstans där vi bor där man kan gå in och lämna in kläder, finns ingen 

second handbutik här. 

Intervjuare: Skapar det hinder eller möjligheter? 

Anna: Det är nog ett hinder. Annars skulle jag nog gett bort mer. 

Intervjuare: Bidrar det till att du låter kläderna hänga kvar i garderoben? 

Anna: Ja det tror jag, jag är inte så aktiv att lägga ut annonser och sälja och 

hålla på. Men fanns det butik skulle jag nog gå in och bara lämna in. Så har 

vi gjort med möbler, bara lämna bort det 

 

Anna tror att hon skulle lämna bort mer kläder än vad hon gör om det fanns en butik som tog 

emot kläder där hon bor. Hon uppger att hon nu låter sina kläder hänga kvar i garderoben eller 

lämnar dem för återvinning. Anna tolkas här ha en föreställning om att det är bättre att låta 

kläderna återanvändas i befintligt skick än att återvinna det textila material som finns i kläderna. 

Anna tolkas ha en politisk och ekonomiskt motiv till att återanvända kläder (Gregson & Crewe 

2003) men av praktiska själ sker sällan avyttringen. Därtill uppstår frågor kring mottagaren, likt 

vem som kan tänka sig ta emot kläderna och hur det ska ordas praktiskt. Det tolkas därför vara 

ett hinder för Anna att någon annan part ska ta emot hennes kläder. Elisabeth diskuterar också 

hur hon upplever att hon besvärar mottagaren, som uttalandet nedan visar. 

 

Elisabeth: Att lämna vidare är inte helt enkelt. Eller ja på ett sätt är det enkelt 

om du har kompisar som har barn som är mindre än dina. Och dom brukar bli 

jätteglada. Men om man vill bli av med andra kläder är det inte lika självklart 

var man ska lämna och hur man ska tänka. […] Visst jag kan lämna vad som 

helst men om det bara står blir det fånigt. 

Intervjuare: Är det viktigt att sakerna som du lämnar ifrån dig kommer till 

vidare användning? 

Elisabeth: Jag kan tycka det till viss del, men sen kan jag också tänka att jag 

inte vill att jag lämnar det och så vill ingen ha det. Då är det bättre att ta hand 

om det. Det är onödigt att det tar upp förvaringsutrymme hos någon annan för 

att det inte ska ta upp förvaringsutrymme hos mig. […] 

Intervjuare: Påverkar det här din vilja att avyttra kläder, avstår du?  

Elisabeth: Nej, fast jag letar lite innan jag bestämmer var jag ska lämna det. 

Jag försöker ta reda på om det är ett bra ställe, hur förmätet lät det, nej men 

nånstans… för lite handlar det om omsorg för dom man lämnar till. Vill dom 

inte ha det är det helt onödigt. 

 

Här tolkas det som att Elisabeth har en föreställning om att avyttringen inte får vara betungande 

för mottagaren. Det återanvända kläderna ska vara önskade av mottagaren och de bör komma 

till användning för att vara en lyckad avyttring. För att förenkla ägarens dissonans vid avyttring 

väljer Elisabeth att vända sig till sin bekantskapskrets innan kontakt tas med en organisation. 

Det här går helt emot den teori som Gregson och Crewe presenterat som menar att sociala 
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aktörer föredrar en så pass anonym avyttring som möjligt (Gregson & Crewe 2003). Det här 

antyder att Elisabeth tar ett socialt ansvar för mottagaren och dennes tid, utrymme och känslor. 

Det tillåts dock inte helt bli ett hinder för hennes egen möjlighet att avyttra kläder varpå ett 

arbete i att hitta ’rätt sätt’ uppstår. Även Karin upplever stora problem med att avyttra kläder 

som inte längre används som vi ser i citatet nedan. 

 

Intervjuare: Din dotters kläder som hon har vuxit ur, hamnar dom också i den 

påsen [med kläder som inte används] eller vad händer med dom? 

Karin: [skratt] åh gud faktiskt, det är nästa ännu värre, dom ligger under min 

säng, i princip allihop, i vacuumpåsar. 

Intervjuare: Hur kommer det sig att dom hamnat där? 

Karin: Till viss del skyller jag på min dotters pappa, han är ju inte här så han 

kan inte försvara sig. Och sen att det är så jäkla mycket att rensa ut och det är 

egentligen samma sak jag skulle behöva rensa ut och sen skulle jag behöva 

tvätta så någon kan använda dom för att kunna lämna in dom på ett schysst 

sätt, det är så mycket kläder hon producerat, det är bara oöverstigligt att börja 

känns det som, sitta och välja vad man ska spara och inte spara. 

Intervjuare: Du säger att lite var hennes pappa, hur menar du då? 

Karin: Han tycker att dom ska vara kvar. 

Intervjuare: Sparas dom för ett senare syfte eller hur kommer det sig? 

Karin: Till en början sparades dom ifall man skulle få ett till barn så kan man 

använda dom, men sen är det mycket i alla fall i vissa nyckelplagg att kunna 

ha kvar att det lite representera när min dotter var liten, att dom är fina, man 

kanske vill ha kvar dom för att kunna använda dom igen. Resten är bara lathet, 

egentligen, det är också dom här sakerna som man kanske, någon kanske 

skulle kunna använda dom men dom är inte jätteschyssta egentligen, lite 

svårighet och, då ska man rensa återigen. Jag har tänkt att jag ska göra det, 

men jag tänkte att min dotter skulle få vara med egentligen och rensa. 

 

Det är tydligt att det varit svårt för Karin att avyttra kläder. Men till skillnad från Elisabeth som 

tänker på mottagaren vid sin avyttring fokuserar Karin på de problem som uppstår för henne 

själv. Att avyttra kläder menar hon tar tid och energi då det innebär en process att gå igenom 

alla kläder, tvätta samt värdera kläderna känslomässigt. Vad gäller hennes dotters kläder är det 

tydligt att det sentimentala värdet hos kläderna är stort. Här menar Karin att hon inte kan ta ett 

eget beslut kring kläderna då även dottern och dotterns pappa bör få tycka till om vad som bör 

avyttras. Det här tolkas som att det känslomässiga värdet som kläderna laddas med skapar ett 

hinder för Karin. Likaså här har ingen forskning hittats som stödjer eller motsäger en sådan 

föreställning. Linnea diskuterar samma problematik men för henne kan ett övertagande av en 

närstående innebära att den hon minskar sin förlust av kläderna. 

 

Linnea: Jag har väldigt mycket saker i mitt hem för att jag köper väldigt 

mycket på second hand. Vissa månader får jag inte gå på second hand för mig 

själv för det blir så mycket saker hemma. Jag borde skänka mer. För allt det 

jag hittar på second hand får ett affektionsvärde och då blir det svårare att 

skiljas ifrån det. 

Intervjuare: Du säger att du skapar som ett band till objektet eller saken som 

du köpt, har det hänt att du någon gång gett bort saker till kompisar eller låtit 

någon ärva? 

Linnea: Ja, det har jag gjort och det känns alltid bra. 
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Intervjuare: Känns det lättare än att ge bort det till en organisation eller 

företag? 

Linnea: Ja, men då är det ju nära fortfarande. 

Intervjuare: Så du får behålla det på ett sätt? 

Linnea: Ja ja precis jag har det i min närhet. 

Intervjuare:  Varför tror du att det gör det lättare? 

Linnea: Det är väldigt svårt men det är nog att jag, tänk om jag skulle behöva 

den här saken igen men jag har… men det är nog mest det, den rädslan, 

samtidigt så skulle jag ju inte det oftast. Det är ju ingenting jag saknar. 

 

För Linnea är den känslomässiga kopplingen till sina kläder stor. Genom intervjun uttrycker 

hon att hon genom sitt utseende visar sin identitet och skapar en distinktion till andra. Kläderna 

tolkas fungera som ett förkroppsligande av den hon uppfattar sig vara och får därför en stor 

betydelse i hennes liv. Då kläderna blir en del av hennes identitet kan det tänkas att det är svårt 

att göra sig av med dem. Därför underlättar det för Linnea om hon ger bort kläderna till en 

närstående, på så vis att hon fortfarande kan få tillgång till objekten. Det kan också tolkas som 

att hon säkerställer att kläderna som symboliserar henne själv, inte kommer i någons ägo som 

inte delar hennes identitet. Fördelen med att en närstående övertar besittningen gentemot en 

biståndsorganisation är att det uppfattade ekonomiska andrahandsvärdet ersätts med ett 

känslomässigt värde av att ha gynnat någon den sociala aktören känner (Gregson & Crewe 

2003). Det finns dock ingenting som tyder på att Linnea tänker på det ekonomiska värdet hos 

kläderna när hon avyttrar dem. Det gör däremot Eva som vi ser nedan. 

 

Intervjuare: Du nämnde att du kanske vill ha en femtiolapp för det, spelar din 

värdering roll på var du avyttrar saker? 

Eva: Nej, jag tror att det har med olika perioder att göra, nu tycker jag inte att 

det gör det. Nu är det mer att jag vill, man har sparat för många saker i ett 

hem och då vill jag hellre ha tomrummet och då är inte femtiolappen eller 

hundringen, klart det är trevligt att få men inte när jobbet… då kan jag tycka 

att Myrorna hellre kan få tjäna på min sak. 

Intervjuare: Om du har något som du värderar högre än, när man kommer 

upp mot 4–5-siffrigt, gör det dig mer benägen att sälja själv eller ge till 

Myrorna? 

Eva: Nej du har nog rätt, hamnar det på över 300 då tänker jag nog mer, om 

en sak är värd mer än 300 i andrahandsvärde då börjar jag tänka om jag ska 

lägga ut den på Blocket ändå, men sen kan jag lämna en påse som sammanlagt 

är värd jättemånga pengar men styckvis är dom inte det. Jag tror att det är 

styckprisdelen som avgör vad jag orkar, men då hoppas jag alltid att någon i 

min omgivning hellre vill ha den än att jag måste sätta ut den på Blocket. 

 

Även om Eva har ett förhållandevis stort ekonomiskt kapital spelar det ekonomiska värdet roll 

vid avyttring. Om värderingen av ett klädesplagg överstiger trehundra kronor vill Eva ta del av 

värdet och sälja plagget istället för att skänka det till en organisation. Däremot har hon inga 

problem med att skänka ett sådant klädesplagg till en närstående. Precis som Linnea tycker Eva 

att det blir enklare att avyttra kläder om det sker till någon i hennes omgivning. I en sådan 

avyttringsprocess spelar inte det ekonomiska värdet någon roll för de båda. Möjligen kan det 

vara en glädje eller tillfredsställelse som infinner sig hos informanterna då de kan gynna någon 

utomstående och att återanvändningen här fyller en filantropisk funktion för dem (Gregson & 

Crewe 2003). 
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Som påvisat är det viktigt att avyttringen sker på rätt sätt för den sociala aktören. Alla 

informanter vittnar om en svårighet i att avyttra kläder även de också uttrycker en vilja för att 

göra det. Fyra typer av hinder har identifierats ovan; det praktiska, det sociala, det 

känslomässiga samt det ekonomiska. Informanterna ser att avyttring av kläder kräver ett 

praktiskt arbete som tar tid och energi och kräver att hitta en mottagare. Mottagaren måste vara 

villig att ta emot kläderna och ett socialt ansvarstagande kan uppstå gentemot mottagare samt 

ägarens närstående. Kläder kan också vara känslomässigt laddade och därav svåra att göra sig 

av med. Slutligen kan det ekonomiska värdet spela in på hur kläder avyttras. Som utdragen från 

informanterna visar bär de alla en oro för hur deras avyttring sker. Det finns ytterst lite i den 

tidigare forskningen som diskuterar hinder vid avyttring och det finns därför inget material att 

jämföra med de resultat som studien presenterar. Inte heller Bourdieus (1984) teori om 

återanvändning går att applicera på materialet. 

 

5.2.3 Det frivilliga valet är avgörande 

 

Sociala aktörer med lägre inkomst och de som står utanför arbetsmarknaden anses av 

informanterna inte ha något annat val än att återanvända, vilket delvis stödjs av teorin om 

återanvändning som social stratifiering bland låginkomsttagare (Williams 2002). I intervjuerna 

finns ett outtalat grundantagande att dessa konsumenter önskar konsumera nyproducerade varor 

om möjligheten gavs. Till skillnad från tjänstemännen i studien förutsätts låginkomsttagarna 

inte göra ett medvetet val att handla på marknaden för återanvända kläder. De här 

konsumenterna menas inte vara ute efter att klä sig unikt och skapa distinktioner mellan sig och 

andra samt att använda konsumtionen som ett nöje på ett sätt som tjänstemännen uppvisar i 

intervjuerna. 

 

Elisabeth: Jag tänker litegrann att det finns väldigt många som medvetet 

väljer att använda återanvända kläder för att dom gör ett val. Men dom har 

ofta ett medvetet stiluttryck i vad dom har och vad dom väljer att kombinera. 

Medan du, om du av nöd bara får kläder som inte ens passar ihop men det var 

det du fick, det kan bero på om det är ett val eller av nöd. Och därmed inte 

sagt att det behöver vara ett problem för det beror lite på hur du ser på det. 

Det bästa jag hade eller tycker man bara att det är hemskt. Det finns så olika 

sätt att förhålla sig. 

 

Som citatet från Elisabeth ovan visar på finns det en föreställning om vad som är fint och fult 

inom återanvändning som baseras på anledningen till att konsumtionspraktiken antas. 

Höginkomsttagare som återanvänder kläder missmatchar olika objekt och uttryck och anses 

skapa sig en egen stil. Låginkomsttagare som köper eller får det de kommer över anses däremot 

inte skapa en stil utan utstråla fattigdom, även om klädseln innebär en missmatchning. Den här 

föreställningen stämmer överens med de föreställningar som Ekström med flera (2012) och 

Palmsköld (2012) fått fram i sin forskning. Att återanvända ses ned på av sociala aktörer då det 

i relation med arbetarklassen ses ned på. Elisabeth menar också att den sociala aktörens känsla 

inför sin konsumtion är avgörande för hur den uppfattas av betraktaren. Det är tydligt att vilka 

motiv återanvändningen sker utifrån påverkar hennes inställning till konsumtionen. Watson 

(2018, s,16) poängterar samma att föreställningen som Elisabeth beskriver finns. Det valfria 

valet i att återanvända, och då i en kulturell aspekt, är avgörande för att det ska laddas med 

positiva konnotationer. Även Eva berättar om sina erfarenheter av andra människors 

föreställning om återanvändning. I exemplet nedan berättar hon om det återanvändningsskåp 



 

29 

 

hon använder i sitt yrke. Till återanvändningsskåpet kan elever donera använda kläder för att 

användas i textilslöjdsundervisningen.  

 

Intervjuare: Återanvändningskonceptet med skåpet som du har, har du kört 

det på alla skolor du varit på? 

Eva: Det var svårare i det socialt tunga [området], det gick men där var 

återbruket mycket fulare, ett återbruk där betydde att det var fattigt, så där 

fick jag jobba mycket hårdare med att göra om plagg. Där fick vi lägga in 

mycket mer nya material i det gamla för att man skulle kunna tycka att det 

var… för att det blev acceptabelt. Sen kunde jag ta vilket gammalt plagg som 

helst och gjorde vi ett Nike-märke och tryckte Nike då funkade det, så Nike 

var min räddning i återbruket, att vad vi än gjorde, gjorde dom ett eget 

Nikemärke så fick dom trycka det 

 

Evas erfarenheter från sitt yrke speglar en föreställning som de barn som bor i ett socialt utsatt 

område bär på. Att addera nyproducerade material till det återanvända materialet ökade det 

symboliska värdet. Att skapa logotyper av kända varumärken skapar också acceptans för 

återanvändningen. De nya materialen och varumärkena blir bärare utav värden som 

kommunicerar annat än fattigdom och social utsatthet, vilket barnen tydligt inte vill förknippas 

med. Evas erfarenhet av återanvändning av kläder inom arbetarklassen tyder på en föreställning 

om återanvändning som något lågt ekonomiskt värde, och därigenom låg social status. Williams 

(2002) som forskat på arbetarklassen och återanvändning har inte kunnat visa upp vilken känsla 

arbetarklassen har inför att använda återanvända kläder. Den här studien antyder att 

återanvändning i relation till en lägre klass ses ned på. Även Elisabeth som är lärare upplever 

att åsikterna om återanvändning varierar beroende på geografiskt område i staden. Hon vittnar 

om att klassidentitet hos eleverna i socialt tunga områden påverkar synen på återanvändning, 

då det i relation med ett visst bostadsområde tydligt symboliserar en lägre klassidentitet. 

 

Elisabeth: Återanvändning kan vara fint och fult, när jag undervisar i 

högstadiet på en skola med elever till välbärgade akademiker är 

återanvändning något fint och ett sätt att experimentera med sin stil, medan 

andra elever på andra skolor anser det fult och som något man inte ska ägna 

sig åt då det kopplas till fattigdom som man inte vill identifieras med. 

 

Enligt informanterna återanvänder lägre samhällsklasser kläder, men motiven skiljer sig åt från 

människor med högre klassidentitet. Det framkommer tydligt att låginkomsttagare inte anses 

vilja återanvända kläder utan gör det då de inte har möjlighet till något annat. Anna har däremot 

en föreställning om att höginkomsttagare inte använder sig av återanvända kläder då de har de 

ekonomiska förutsättningarna att välja vad som konsumeras. 

 

Anna: I princip kan ju alla det [återanvända kläder] även om man vill ha lite 

mer en stil som ser rikare ut kan man ju ändå, man kan återanvända alla sorters 

kläder. Man kan ju återanvända även kläder som är dyra om man vill ha en 

sådan stil som ser lite dyr ut, så vill man kan man ju återanvända i alla stilar 

men jag tror inte att det är så vanligt. 

Intervjuare: Vad är det som gör att du tror att det inte är så vanligt? 

Anna: Dels har man kanske råd att köpa nytt på ett annat sätt och sen… det 

kanske är det här miljösättet. Det kanske skiljer sig lite också man tänker på 

klimatet det skulle kunna vara en skillnad på dom här grupperna också. 

Intervjuare: Hur menar du då? Att rika inte tänker så mycket på klimatet? 
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Anna: Ja jag tror att det kan hänga ihop faktiskt. Nu generaliserar jag ju så 

klart, ganska grovt, men det kanske är lite mer medelklass och att man tänker 

lite mer på miljön. För det sammanfaller ju också med att man [medelklassen] 

kanske inte har råd att köpa nytt och så tänker man på klimatet att det hänger 

ihop. Att man [överklassen] inte måste köpa billigare begagnade kläder så blir 

det lätt att man glömmer bort klimatet också. 

Intervjuare: Du menar att i valet mellan att återanvända och köp av 

nyproducerat gör att återanvändning hamnar lite i skymundan? 

Anna: Ja lite om man har möjlighet att köpa nytt, men om man inte har 

möjligheten att köpa nytt så slår man två flugor i en smäll. 

 

I Annas uttalande säger hon att överklassen väljer att inte konsumera återanvända kläder då de 

har de ekonomiska möjligheterna till att köpa nyproducerade kläder och avstå återanvända. Det 

som tolkas ligga till grund för Annas syn på tjänstemannaklassen är en föreställning om att 

återanvända kläder inte har samma kulturella status som nyproducerade. Att nyproducerade 

kläder är finare än återanvända kläder. Anna har också en föreställning om att medelklassen är 

mer miljömedvetna. Det tolkas som att hon tänker att de skulle kunna tänka sig att återanvända 

kläder ur just den synpunkten, men inte nödvändigtvis av ekonomiska själ. Informanterna ovan 

visar på att det frivilliga valet är avgörande för hur återanvändning betraktas, oavsett om det är 

i relation till arbetarklassen eller överklassen.  

 

5.2.4 Att sticka ut och upplevas unik 

 

Alla informanter menar att bekläda sig i återanvända kläder kan innebära ett utseende som inte 

följer modeströmmarna i västvärlden. De menar att återanvända kläder speglar en tid som 

passerat, oftast decennier bakåt i tiden. Klädstilen benämns som unik, speciell och retro och i 

betoningen på orden går det att utläsa en positiv ton. Anna har föreställningen om att de som 

återanvänder kläder är de som är bosatta i innerstaden i en storstad, likt Stockholm. Här berättar 

hon om sin föreställning. 

 

Intervjuare: Vad är det som gör att man blir mer benägen att återanvända 

kläder när man bor i en storstad tror du? 

Anna: Jag tror att det är lite större, vad ska jag säga, variation på vad man har 

på sig. Det finns mer stilar, klädstilar, men i den här lilla staden så är det 

väldigt homogent. Man sticker ut lite mer här om man har second hand, den 

stilen. Det tror jag påverkar. 

Intervjuare: Hur menar du när du säger den här stilen? Har människor som 

återanvänder kläder en speciell stil? 

Anna: Jaaa jag tror det. Det behöver inte vara så, absolut inte men jag tänker 

att det är lite mer retrostil, lite mer 70-tal, lite 50-tal, ja man blandar lite olika 

klädstilar mer. Och då blir det lite en annan klädstil än om man bara köper 

nytt. 

 

Återanvändningen som Anna pratar om syftar till att uttrycka något som skiljer sig från det 

kollektiva samt en uppskattning av det estetiska uttryck som rått tidigare (Jenß 2005). Genom 

att klä sig för att sticka ut kan en gruppgemenskap skapas bland likasinnade (ibid.) Kännedom 

om tidigare beklädnadsmode och kunskap om estetiska uttryck påvisar ett kulturellt kapital 

(Bourdieu 1984: Jenß 2005) som dessa sociala aktörer använder för att uttrycka sin 

klassidentitet. Linnea diskuterar också hur typ av återanvändning speglar klass. I relationen till 
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arbetarklassen berättar hon hur sociala aktörer ur mellanliggande klass agerar i en butik för 

återanvända kläder hon ofta besöker. 

 

Intervjuare: Hur märker du skillnad på dom? 

Linnea: Det är väl mest för att jag har träffat så mycket klienter att det är 

ganska lätt att urskilja ifall dom är klienter eller inte, man känner igen stilen 

på personer som är där på lördagar som är mer medelklass, dom har någon 

typ av retrostil i kläderna och kanske till och med i frisyren. Medan det kanske 

inte dom som är där på vardagar har, utan dom har en ganska normal stil eller 

vad jag ska säga, inte retro utan ändå är… Det som runt dessa år varit trendiga. 

Intervjuare: Köper dom här olika, den retropersonen och den socialt utsatta 

personen, köper dom olika saker när dom är i butiken? 

Linnea: Det har jag nog inte riktigt tänkt på, eller fast jo, lite har jag nog tänkt 

på det ändå. Det är runt kläderna som dom här medelklasspersonerna kretsar 

mer medan det är vid husgeråden som de socialt utsatta kretsar. 

Intervjuare: Vad tror du det beror på? 

Linnea: Det tror jag beror på att retropersonen är ute efter fynd och dom vill 

ju köpa något som passar deras stil så dom går bara och tittar medan dom 

andra kanske behöver något till hemmet och då går dom dit och köper det. 

 

Enligt Linnea skiljer det sig åt vilka objekt klasserna letar efter. Husgeråd och kläder har 

visserligen båda grundläggande uppgifter som kan likställas, att skydda och föda den sociala 

aktören, men i uttalandet kan en annan mening skönjas. Mellanliggande klass har i Linneas 

föreställning råd att köpa fler kläder än vad det basala behovet kräver, vilket gör att de här 

butiksbesökarna letar efter någonting nytt i klädväg. Hon menar att de som tillhör 

mellanliggande klass vill göra fynd, vilket är en intressant benämning att studera. 

Arbetarklassen letar utifrån att de har ett mindre ekonomiskt kapital efter husgeråd som har ett 

billigare pris, men det är inte denna aspekt mellanliggande klass eftersträvar vid sitt besök i 

butiken. Snarare är fynd menat att benämna det kulturella fyndet, som lika väl kan vara i form 

av husgeråd. Det här tolkas som att mellanliggande klassidentitet habitus för återanvändning är 

väldigt kulturellt betingat (Bourdieu 1984). Ordet fynd kan även tyda på ett rekreativt syfte där 

konsumtionen fyller ett behov av nöje och underhållning. På det viset blir återanvändning en 

kulturellt klassbetingad konsumtionspraktik (Palmsköld, s,175) Eva beskriver i exemplet nedan 

hur hon och kollegan arrangerar fredagar på arbetsplatsen, där personalen klär sig utefter givna 

teman. Att återanvända kläder ger Eva möjligheten att delta i konsumtionspraktiken, men mest 

väsentligt är att det ger henne en unik kulturell position. 

 

Eva: Kriteriet är att det ska vara något som inte finns i dom andra butikerna 

som inte går att köpa nu eller så ska det vara nåt med väldigt bra pris.  

Intervjuare: Hänger det unika ihop med din stil, att du använder ett linne 

under en tröja som får lysa igenom och missmatcha. Handlar det om att du 

vill uttrycka en unikhet? 

Eva: Ja för nu har jag och musikläraren startat Glitterfredag så nu letar vi efter 

det glittrigaste och den som är glittrigast vinner, och då köper jag bara det 

som uppfyller mitt krav just nu. 

Intervjuare: Och då letar du andrahand? 

Eva: Jag köper bara andrahand för då kan jag känna att då ska det vara kul. 

Intervjuare: Är nyproducerat mindre kul? 

Eva: Nu har det funnits mycket glitter så det behöver det inte betyda, men 

möjligheten till att jag ska stå med samma tröja om jag går på KappAhl är ju 
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ganska så stor som dom andra på jobbet. Jag kan då tycka att det kan vara 

roligare att hitta något som man kan känna ”var har hon hittat den?”. 

 

Eva visar på att återanvända kläder kan erbjuda en distinktion från de som deltar på 

Glitterfredagarna. Att spegla en individualitet är viktigt för Eva. Antagligen har evenemangen 

uppstått genom social gemenskap mellan sociala aktörer som inte är rädda för att sticka ut. 

Därför är det intressant att se hur de genom en gemensam drivkraft att vara individuella skapar 

ett kollektiv som går ut på att alla ska se snarlika ut. Men som Eva menar är det möjligt att inom 

gruppen se nyanser och skillnader på beklädnaden.  Det här tolkas som att återanvändning i 

förlängningen blir en statusmarkör som tyder på det kulturella kapitalet Eva innehar. Samtidigt 

skapar glitterfredagarna en distinktion till personal och elever som inte deltar.  

 

5.2.5 Rädsla för kropp och person 

 

I intervjuerna med Linnea och Karin framkommer det att det inte enbart finns positiva 

föreställningar om återanvända kläder. Främst är det objektets koppling till en annan människa 

som anses motbjudande. Både den fysiska och psykologiska kopplingen till en tidigare ägare 

kan skapa stark dissonans hos ägaren som påvisas i stycket nedan där Linnea berättar om sina 

erfarenheter. Linnea är själv oerhört positivt inställd till återanvändning av kläder men hennes 

familj som Linnea uttrycker är småborgerliga har en helt annan inställning.  

 

Linnea: Men sen har jag ändå de i min närhet som inte alls gör det och tycker 

att det är lite äckligt med andras kläder och är rädda. Ja min mamma är väldigt 

rädd för att det finns vägglöss, så när jag köper kläder på second hand… Vi 

var i New york så köpte jag en klänning i Brooklyn på second hand, den 

tvingade hon mig att frysa ett dygn för hon var livrädd. 

Intervjuare: Upplever hon att det är en reell rädsla, har hon någon gång fått 

vägglöss via kläder? 

Linnea:  Nej hon har ju inte det hon är mest bara nojig. 

Intervjuare: Är det insekter och sånt som är problemet? 

Linnea: Ja enligt henne. Sen har jag någon gång köpt ett spetslinne, 

underklädeslinne. Så sa min kusin ”men gud vad äckligt, tänk att det är någon 

som har sexat loss i det där innan du köpt det” och då kände jag att ja men det 

är ju tvättat och det är ju mitt nu och jag ser ju inte att kläderna haft ett liv 

innan de kommit till second hand butiken  

Intervjuare: Okej, så deras liv börjar… 

Linnea:  Med mig. 

 

För Linnea är det okej att återanvända alla typer av kläder, så också underkläder, hon ser inte 

den kroppsliga eller psykologiska kopplingen till en tidigare användare, som hennes släktningar 

gör. Kusinens reaktion på Linneas konsumtion följer det teorier Palmsköld har om att 

underkläder laddas med värden om intimitet och sexualitet (Palmsköld 2012, s,173). För Linnea 

övervinner de miljömässiga motivet och de särskiljande egenskaperna hos plagget 

konnotationerna till en annan social aktör. Att kunna återanvända underkläder ger Linnea ett 

starkt kulturellt kapital då hon tillskriver det nya värden, som exempelvis miljömedvetenhet 

eller kännedom om tidigare kläd epoker (Palmsköld 2012, s, 174). Det här tolkas innebära att 

Linnea har ett kulturellt kapital som gör att konsumtionen av återanvända kläder har en positiv 

föreställning (Bourdieu 1984). Även Karin uttrycker ett obehag inför att återanvända någon 

annans kläder. Hon är precis som Linneas kusin inne på att underkläder är det absolut äckligaste 
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som kan återanvändas. Ska återanvändning ske bör det vara plaggtyper som inte är i direkt 

kontakt med huden och tvätt måste ske efter det att kläderna bytt ägare. Alla former av slitage 

och dofter minner om den tidigare ägaren och skapar ett obehag, precis som Gregson och Crewe 

(2003) diskuterar. Men som vi ser i stycket nedan finns det tillfällen då inställningen till 

återanvändning kan skifta. 

 

Intervjuare: Vad är det som är äckligt, tänker du att det finns rester av 

personen i det, eller är det obehagligt att inte veta vem det är som haft det? 

Är själva objektet äckligt eller är personen äckligt? 

Karin: Det vet jag nog inte faktiskt, Det känns mer som, jag ser inte riktigt 

behovet för mig att köpa en [återanvänd produkt], nej jag vet inte riktigt. 

[…] 

Intervjuare: Kan man återanvända vad som helst? 

Karin: Nej inte underkläder! Skulle jag inte återanvända! I alla fall om dom 

är återanvända. Och strumpor! 

Intervjuare: Finns det människor som skulle kunna återanvända underkläder 

och strumpor eller är det ingen som gör det? 

Karin: Det finns säkert människor, det finns det nog. 

Intervjuare: Vilka motiv tror du att dom har till det? 

Karin: Att dom inte har råd, tror inte att det är så många som skulle vilja 

använda någon annans använda underkläder, möjligtvis om man lånar av 

någon man känner det kan jag tycka är en annan sak, jag skulle kunna låna 

min systers badkläder, men inte hennes trosor, men hennes badkläder 

definitivt. 

 

Det är tydligt att det är släktskapet med systern som gör att återanvändning blir socialt 

accepterat i Karins föreställning. Underkläder är laddade med sexualitet och förkroppsligande 

(Palmsköld 2012), men i relationen till ett syskon försvinner den sexuella laddningen och 

plagget anses ofarligt. Till skillnad från Linnea som inte ser att klädesplagget haft en ägare och 

använts innan henne ser Karin just de här egenskaperna i kläder. Citaten ovan kan jämföras med 

Evas erfarenheter av att jobba på en skola i ett villaområde där föräldrarna enligt Eva är 

akademiker. 

 

Eva: Det finns fortfarande några få, oftast pojkar som säger ”åh vad äckligt 

är det någon som haft det där” och det är oftast hockeykillar. Jag har inga 

belägg för det jag säger men hos mig är det hockeykillar som säger det. Jag 

vet inte om dom tycker så eller om det är tufft att säga så. 

[…] 

Intervjuare: Jag skulle vilja återvända till hockeykillarna som tycker att det 

är äckligt att återanvända. Vad är det som gör att dom tycker att det är äckligt? 

Eva: Jag har grubblat jättemycket på det. Dom får ju inget gehör, så dom kan 

bara säga det en eller två gånger på en lektion så sen är dom nerröstade. Så 

jag kommer aldrig åt dom, jag vet inte om dom tycker så eller om det är en 

tuff attityd som man ska ha. Så jag har inte kommit så långt att jag vet. Men 

det är aldrig hockeykillarna som går på lågstadiet. Det är hockeykillarna som 

tycker att dom har lite mer pondus än andra. 

Intervjuare:  Bara så jag förstår dig, dom är killar, och dom spelar hockey?  

Eva: Dom är oftast årskurs fyra eller fem. 

Intervjuare:  Kommer dom från samma bakgrund? 

Eva: Ja det är det dom gör. 
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Intervjuare:  Vilken då? 

Eva: Det är svenska pojkar i villaområde som spelar lagsport hockey. 

 

Att pojkarna i exemplet använder ordet äckligt tolkas bero på att det finns en kroppslig koppling 

i de återanvända objekten. Kanske är det så att återanvändningen av kläder laddas med en 

negativ mening om fattigdom eller utsatthet som inte går i linje med den egna klassidentiteten 

och det innehavda symboliska kapitalet (Palmsköld 2012; Bourdieu 1984). Det blir därför ett 

hinder att hänge sig åt konsumtionspraktiken för pojkarna i exemplet. Även Anna upplever att 

den här kopplingen till kläder finns där hon bor i ett område med människor som främst är 

höginkomsttagare. 

 

Anna: Nu jämför jag ju med där jag bor och här tror jag att det är status [att 

köpa nya kläder framför återanvända] definitivt, men i Stockholm upplever 

jag inte alls att det är så, där är det inte det som är status utan andra saker, 

yrke tillexempel eller var man bor i stan. Nu spånar jag lite… Det är lite 

speciellt att bo här i lilla [namn på stad], det är kanske som att bo i 

Saltsjöbaden eller Lidingö, det finns såna här områden i Stockholm också. 

Medelklass och övre medelklass eller… övre medelklass, och ja det bor ju 

inte så mycket studenter här till exempel, eller inga alls. Och dom pensionärer 

som bor här är rika oftast. Det är mycket företagare många chefer dom som 

jobbar på Scania som är chefer bor ju gärna här men de som jobbar på golvet 

bor i Södertälje. Så det är klart dom som bor här har ofta lite mer pengar. 

 

Här närmar sig Anna den analys som även den här studien kommer fram till. Sociala aktörer 

tolkas vilja upprätthålla en föreställning om sig att vara ekonomiskt välställd och som påvisat i 

tidigare i kapitlet delar samtliga informanter bilden av att återanvända objekt har ett lägre 

inköpspris än vad nyproducerade kläder har. Det blir därför av stor vikt att framhålla att man 

inte behöver köpa någon annans kläder, varpå föreställningen om att återanvändning är negativt 

och för nära en annan människa uppstår. Den här föreställningen kan jämföras med den bild av 

återanvändning som Palmer (2005) diskuterar. I hennes studier har det framkommit att 

celebriteter och högt stratifierade sociala aktörer hänger sig åt återanvända kläder för att påvisa 

ett ekonomiskt kapital. Genom att konsumera kläder från kända designers, med ett högt 

ekonomiskt värde kan den sociala aktören återanvända utan att det förekommer en föreställning 

om fattigdom. Den här föreställningen förekommer inte hos informanterna i den här studien. 

Exemplet från Karin som presenterades i 5.2.1 Ekonomiska och emotionella värden styr 

anskaffning är det närmsta Palmers teori som påträffats i intervjumaterialet. Där menar hon att 

ett par vintageskor, som är välanvända och därför bär tydliga spår från en annan social aktörs 

kropp, laddas med en positiv föreställning. Citatet avslöjar inte om det är en kulturell eller 

ekonomisk värdering av skorna som gör att de accepteras.  

 

5.2.6 Föreställningar om återanvändning skapar olika benämningar 

 

Som beskrivet i 1.5 Avgränsningar har konsumtionspraktiken enbart benämnts som 

återanvändning. En analys har därför skett av vilken benämning informanterna själva väljer att 

använda. Som påvisas nedan laddas de olika benämningarna med olika nivåer utav kulturellt 

och ekonomiskt kapital. Samtliga informanter har föreställningen om att alla sociala aktörer, 

oavsett klass, återanvänder kläder men utifrån de senaste tre avsnitten är det tydligt att det finns 

föreställningar om hur varje klass bör hänge sig åt eller avstå ifrån konsumtionspraktiken. För 

att skapa en distinktion mellan klasserna använder sig sociala aktörer av olika benämningar för 
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att precisera vilken typ av konsumtion de och andra hänger sig åt. Det är av intresse att studera 

vilken benämning informanterna använder sig av då det kan säga något om vilka föreställningar 

om återanvändning de har. Mest tydligt framkommer det här i intervjun med Karin där hon 

återkommande benämner återanvändning som begagnat och påtalar att hon inte köper 

återanvända kläder. Därav blir det här utdraget intressant, då Karin berättar att hon tidigare köpt 

ett par skor och benämner dem som vintage. 

 

Karin: Det känns lite ofräscht i det hela, det är egentligen som ett par väl 

ingångna skor, skulle jag inte heller köpa. Om det inte är ett par, har jag i och 

för sig köpt högklackade gamla vintageskor, egentligen, dom har ju varit 

välanvända men det känns som en annan sak det är ingenting man har haft 

ofta, det är nånting man har vid enstaka tillfällen på något sätt. 

 

Här skapar graden av användning hos både tidigare ägare och Karin en förutsättning för att 

skorna ska laddas med positiv mening. Bortsett från det finns det en laddning i ordet som Karin 

väljer att använda om skorna. Vintage fungerar som ett sätt att särskilja det egna objektet med 

övriga skor som hon inte kan tänka sig att använda. Genom föreställningen om att de 

högklackade skorna har en annan kulturell mening (Bourdieu 1984) än andra skor kan Karin 

knyta an till objektet. På liknande sätt visar nästa citat på samma typ av föreställning om fint 

och fult i återanvändning. Det är Eva som berättar om ett besök i en butik i centrala Stockholm 

i jämförelse med en av Myrornas butiker i hennes förortsområde. 

 

Eva: Jag var inne på en i förra veckan, en privat inne i stan, jättefin där folk 

tydligen lämnar in kläder och affären tog 50 procent berättade hon och dom 

som sålt fick 50 procent. Jättefint, och jättefint upplagt. Det är en butik jag 

kommer att gå tillbaka till. 

Intervjuare: Skiljer sig Myrorna och den? 

Eva: Ja det som skiljer sig åt tycker jag är ganska rörigt [på Myrorna], det blir 

bläddrat, här [i stadsbutiken] var det färg koordinerat. Vill jag ha något i rosa 

så gick jag dit, vill jag ha något i grönt så gick jag dit. Och då kunde grönt 

vara linnen, kjolar, byxor, jackor men det var grönt. 

Intervjuare: Får du en annan känsla av dom olika butikerna? 

Eva: Ja, det var det absolut, i och med att det här också var en stadsbutik så 

var priserna lite högre, fortfarande jättebra priser, det var en annan kategori 

människor som var inne, här var det stadsfolk med stads… vad ska man säga, 

stads… alltså från olika länder var det i butiken som handlade och det var, det 

var målmedvetna människor. På Myrorna kan det vara väldigt mycket… 

rörigt kanske jag vill använda som ord. Att det är så mycket olika sorters 

människor som har så olika sorters behov samtidigt som det blir lite lekstuga 

för många har med sig sina barn som leker. Det skulle aldrig [emfas] ha 

tillåtits i den här stadsaffären. 

 

I själva verket har båda de butikerna som diskuteras av Eva färgkoordinerat sitt sortiment av 

kläder, vilket gör citatet än mer intressant. Trots att båda butikerna skyltar på liknande sätt 

uppfattas de olika vilket skapar föreställningen om att det ena är kulturellt finare än det andra 

(Bourdieu 1984). Här handlar det möjligtvis inte om butiken eller sortimentet utan en 

föreställning om vem det är som har rätt accesser för att få delta i konsumtionspraktiken. I 

stadsbutiken är det viktigt att utstråla rätt socialt och kulturellt kapital (Bourdieu 1984). Linnea 

är i sin intervju inne på just vad det här avsnittet menar att lyfta upp, just att benämningar har 
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skapats för återanvändning för att signalera grader inom konsumtionspraktiken och vem som 

bör hänge sig åt dessa. 

 

Linnea: Vintage känns ju lite nytt, att det inte funnits lika länge som second 

hand, men det vet jag inte heller, men det känns så, och att second hand har 

ju i amerikansk kultur, som vi lever mycket i, där har second hand en ganska 

ful stämpel fortfarande och då kanske det känns nästan som att man lagt på 

ett finare ord för att locka människor att köpa återanvända kläder. Och antik 

känns ju som det alltid funnits, så långt man bara kan gå, på Emil i 

Lönnebergas tid, själva historien. 

Intervjuare: Känns det som att det finns en laddning mellan dom, att dom är 

värda olika mycket? 

Linnea: Ja det känns det och i media och tv, med antikrundan och det finns 

något auktionsprogram så det är lite creddigt och dom som håller på med 

auktioner är dom som har mycket pengar och har råd att betala. Och Vintage 

känns mer som att försöka suga ut det dåliga ur second hand. 

Intervjuare: Så det blir ett finrum och ett fulrum, en finkultur och fulkutur? 

Linnea: ja lite så, även inom återanvändning. 

 

Linnea är en stark förespråkare för återanvändning och har genomgående i sin intervju benämnt 

konsumtionspraktiken som second hand, trots att det, som vi ser i utdraget, finns en 

föreställning om att second hand har en lägre status. Det finns en underliggande ton som 

avslöjar att hon opponerar sig mot det här, i hennes föreställning är second hand lika fint som 

något annat. Även referensen till Emil i Lönneberga är intressant att lyfta upp för diskussion. 

Linnea hänvisar till en föreställning om att antik är något gammaldags, folkligt och traditionellt. 

Astrid Lindgrens visualisering av en auktion visar upp arbetare och socialt utsatta, som samlas 

kring återanvändning. På så sätt har hon inga problem med tanken på att delta i 

konsumtionspraktiken. Dock tolkas hennes uttalande visa på en föreställning om vilket kapital 

en social aktör behöver ha för att hänge sig åt de olika praktikerna. För att ägna sig åt antikviteter 

och auktioner krävs ett ekonomiskt kapital, till skillnad från second hand som kräver ett 

kulturellt kapital. Det är i linje med den teori som Bourdieu presenterat (Bourdieu 1984, s, 262) 

Eva är också inne på diskussionen om antik och ser sig själv kunna delta i det under 

förutsättningen att det är objektet och hennes känsla inför det som står i fokus. De som samlar 

på antikviteter enbart för dess ekonomiska värde opponerar hon sig emot. 

 

Intervjuare: Du sa att antik är ganska litet? 

Eva: I min värld är det det. 

Intervjuare: Skulle du säga att även gruppen som hänger sig åt antikt är liten? 

Eva: … Min mamma håller på jättemycket, men… ja för mig, i min 

bekantskapskrets är den liten. 

Intervjuare: Du sa att din mamma hänger sig åt det, vem är det som handlar 

antikt? 

Eva: Jag tror att det finns två, i mitt fall finns det två sorters människor. Den 

ena som jagar klippet, den antika saken och så finns det dom som handlar 

med hjärtat, det dom vill ha för dom tycker att någonting är fint.  

 

I Evas utsago spelar ordet antik stor roll. De som samlar enbart för det ekonomiska värdet, som 

i Evas föreställning har ett högt ekonomiskt kapital (Bourdieu 1984), gör det av fel anledning. 

Det är viktigt att ha en genuin känsla inför objekten, vilket tolkas vara för att skapa en 

distinktion och individuell identitet. Hon tillägger även att alla typer av butiker som säljer 
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återanvändning går under namnet Myrorna för henne, ingen distinktion är nödvändig då hon 

medvetet inte vill göra någon distinktion mellan olika återanvändningsföreställningar. Hon 

tolkas ändå vara bärare av en föreställning där olika typer av återanvändning av kläder laddas 

med föreställningar om kulturellt och ekonomiskt kapital. 

 

5.3 Habitus och återanvändning 

 

Det som främst framträder i intervjuerna är att det ständigt sker en jämförelse mellan 

återanvända kläder och nyproducerade kläder. Återanvända kläder föreställs ha ett lägre 

ekonomiskt kapital än nyproducerade. Som påvisat i materialet ovan är det ingen av 

informanterna som antyder att återanvända kläder skulle ha ett högt ekonomiskt värde och det 

tolkas därför som att det inte krävs ett ekonomiskt kapital för att hänge sig åt återanvändning 

som konsumtionspraktik. Informanterna delar synen om att återanvända kläder kräver ett 

kulturellt kapital för att föreställas som en positiv praktik. Bourdieus teori om att 

återanvändning är främst kulturellt betingad (Bourdieu 1984, s, 340) skulle därför även kunna 

stämma i det svenska samhället.  

 

Bourdieu skiljer i sin teori på tre olika typer av återanvändning; loppmarknad, antik och auktion 

(Bourdieu 1984, s, 340). Informanterna visar också upp att det finns olika 

återanvändningspraktiker. De praktiker som informanterna diskuterar laddas med olika 

föreställningar om fint och fult, som utgår ifrån informantens klass, livsstil och habitus. De 

begrepp som diskuterats av informanterna är second hand, vintage och antikt. Second hand är 

starkt kulturellt betingad enligt informanterna, då den erbjuder en möjlighet till att ha en unik 

klädstil, som syftar till att återspegla en unik livsstil. Vintage och antik laddas med en 

föreställning om att den sociala aktören behöver ha ett större ekonomiskt kapital för att kunna 

delta, även om den också är en kulturellt betingad praktik. Informanternas föreställning om 

återanvändning går därför i linje med Bourdieus tanke om antik och auktion som mer 

ekonomiskt betingad (Bourdieu 1984, s, 340). 

 

Det insamlade materialet tyder på att det finns en stark koppling mellan föreställningar om 

återanvända kläder och klassidentiteter. Det som främst framkommer i studien är att den sociala 

aktörens klasstillhörighet formar ett habitus som baseras på kulturellt kapital och ekonomiskt 

kapital. I det insamlade materialet förekommer föreställningen om att arbetarklassen har ett lågt 

ekonomiskt kapital och ett lågt kulturellt kapital, som formar ett habitus för att inte återanvända 

kläder. Föreställningen om återanvända kläder som något med ett lågt pris och därmed 

förknippat med fattigdom förekommer hos informanterna. De informanter som diskuterat 

tjänstemannaklassen har en föreställning om dessa med ett högt ekonomiskt kapital och ett lågt 

kulturellt kapital. Informanterna antyder att dessa sociala aktörer också avstår från att 

konsumera återanvända kläder, då de föreställs vara något för fattiga. Därför har föreställningen 

om den fysiska kopplingen mellan klädesplagg och kropp uppkommit. Informanterna är helt 

överens om att det är medelklassen som återanvänder mest kläder. Det är en grupp som de anser 

har både ett kulturellt kapital och ett ekonomiskt kapital. I den föreställningen om klass passar 

återanvända kläder in, då det inte förknippas med fattigdom och erbjuder möjligheten till 

distinktion. Varken arbetarklassen eller överklasen förställs vilja återanvända kläder, vilket 

tolkas som att det skapar en möjlighet till distinktion för medelklassen. Genom att anta 

konsumtionspraktiken kan de med sitt kulturella och ekonomiska kapital återanvända kläder 

och utan att väcka föreställningar om fattigdom. Här tolkas det kulturella kapitalet vara 

avgörande för konsumtionspraktiken. 
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Det har däremot inte gått att dra några slutsatser om informanternas enskilda kulturella och 

ekonomiska kapital påverkar den konsumtion de själva utövar. De har dock påvisats vara bärare 

av de föreställningar som diskuteras och det framgår av intervjumaterialet att de förhåller sig 

till de föreställningar som finns. 
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6 Diskussion & Slutsats 
 

I följande kapitel kommer analysen att rundas av med en sammanfattning som besvarar de 

uppsatta forskningsfrågorna. En diskussion om resultaten i relation till metodval och den 

tidigare forskningen avslutar kapitlet. 

 

6.1 Slutsats 

 

• Hur värderar tjänstemän återanvända kläder som objekt? 

Återanvända kläder värderas vid anskaffning som ett objekt med ett högt kulturellt 

värde och ett lågt ekonomiskt värde. Det gör att informanterna avstår att konsumera 

kläder med ett högt pris. De skapar också en stark emotionell koppling till återanvända 

kläder. Vid avyttring värderas objektet utifrån praktiska, sociala, emotionella och 

ekonomiska aspekter.  

 

• Vilka föreställningar finns om återanvändning av kläder som praktik hos tjänstemän? 

Som en följd av värderingen av återanvända kläder som objekt bör återanvändning 

som praktik vara frivillig utifrån ett kulturellt och ekonomiskt perspektiv. Det erbjuder 

den sociala aktören att klä sig unikt. Därtill finns en föreställning om återanvända 

kläder som nära sammanknutet med kroppsliga värden som får konsumenten att avstå 

konsumtion av återanvända kläder. 

 

• Relaterar tjänstemäns föreställningar om återanvända kläder till klassidentiteter? 

I hög grad relaterar föreställningar om återanvända kläder till klassidentiteter. 

Arbetarklassen och tjänstemannaklassen föreställs inte konsumera sådana klädesplagg 

då de laddas med en föreställning om fattigdom, vilket resultatet antyder att dessa 

grupper vill undvika att förknippas med. Medelklassen tar fasta på objektets starka 

kulturella laddning och harmoniserar det med sin klassidentitet. 

 

• Påverkar tjänstemännens föreställningar om återanvända kläder i relation till 

klassidentiter deras konsumtionsmönster? 

Det är tydligt att informanterna är medvetna om de föreställningar om återanvända 

kläder som de själva och andra bär på. I det stora hela visar resultatet att 

föreställningarna påverkar konsumtionsvanor beroende av klassidentitet. Det har 

däremot inte gått att finna något samband mellan informanternas enskilda 

klassidentitet och konsumtionsmönster. 

 

6.2 Metoddiskussion och förslag till vidare forskning 

 

Samtliga informanter som deltagit i studien är kvinnor vilket eventuellt kan ha påverkat 

insamlat material. Kön påverka inte klassidentiteten (Oskarson, Berglund & Bengtsson 2010) 

men möjligtvis föreställningar om återanvändning (Cassidy & Bennett 2012; Bourdieu 1984, s. 

201). Kulturellt högklassig konsumtion har visats ske hos främst kvinnor medan män ägnar sig 

åt kulturellt lågklassig konsumtion (Bihagen & Katz-Gerro 2000). Därför kan urvalet komma 
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att påverka det insamlade materialet. Därtill har antalet informanter varit relativt få. Det hade 

därför varit intressant att skala upp studien, och därtill ta hänsyn till könsfördelningen i urvalet. 

Vidare finns det andra aspekter som bidrar till ett identitetsskapande, som inte relaterar till klass, 

så som kön eller etnicitet som kan vara värda att studera i relation till återanvändning. 

 

Fyra av fem informanter är yrkesverksamma inom en kommunal verksamhet, enbart en 

informant är anställd i privat sektor. Sett till informanternas yrkesval är de fyra kommunalt 

anställda inom yrken som baseras på en kontakt med människor. Dessa arbetsplatser kan tänkas 

attrahera sociala aktörer som värdesätter jämlikhet och solidaritet vilket i förlängningen är ideal 

som ofta sammanknippas med en arbetarrörelse och arbetarklass. Den informanten som 

befinner sig inom privat sektor, Karin, är den som har mest avvikande svar gentemot övriga 

informanter. Som påvisat i resultatet bero detta på att hennes subjektiva klassidentitet är starkast 

förknippad med tjänstemannaklassen. Resultatet beror av klassidentiteten, som speglar sig i 

yrkesval. Yrkesval var inte en av aspekterna som ingick i urvalet, vilket resulterat i en 

snedfördelning uppstått i urvalet. Det hade därför varit av stort intresse att genomföra en 

liknande studie där hänsyn tas till sammansättningen av informanter baserat på deras yrkesval. 

Antingen genom att enbart studera informanter i privat sektor, alternativt göra en jämförande 

studie på informanter i både sektorerna. 

 

Intervjuförfarandet var relativt fritt, vilket har resulterat i att informanterna i mångt och mycket 

har påverkat vad som diskuterats. Det gör att intressanta aspekter belysts i en intervju medan 

de övriga inte diskuterat fenomen eller föreställningar. På så vis är insamlat material spretigt. 

Därtill har bedömningen av informanternas subjektiva klassidentitet baserats på semantisk 

analys, där informanternas metaforer för klass och livsstil studerats. Att analysen baseras på 

informanternas upplevelser kan av den strikt naturvetenskapliga läsaren anses ge studien en 

subjektiv karaktär och minska dess trovärdighet. Därtill har den analys som genomförts utgått 

ifrån författarens uppfattning av vad metaforerna symboliserar för klassidentitet. Det hade 

därför varit av intresse att genomföra en liknande studie med en kvantitativ ansats, för att se om 

den presenterade slutsatsen står sig. 

 

Studien valde att anta ett urvalskriterium om nationalitet. Det antogs för att kunna minska 

antalet faktorer som påverkar det insamlade materialet. Det lämnas till kommande forskning att 

studera vilket inflytande nationalitet och etnicitet har på återanvändning. 
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