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This thesis aims at examining factors that influence women’s choice of 

clothing. Focus lies on what women want to communicate with their clothes, 

how consumption is used as a means of expression, women’s attitude towards 

the clothing and the body image that media has created. Is there an 

underlying idea in a women’s choice of clothing and is she trying to express 

something specific? Why do women buy the clothes they do? The aim with 

this thesis is to identify if there is a difference between people from an urban 

area and those from a small town, as well what role the geographic difference 

plays in how fashion conscious you are or how you choose your clothes. The 

theoretical framework applied primarily includes Jean Baudrillard and 

Zygmunt Bauman's theories of consumption, Pierre Bourdieu's theory of 

distinction and a feminist theory of Judith Butler and Susan Bordo. A 

qualitative methodology has been applied in the form of extensive interviews 

with 18 women aged 20-30 living in Stockholm and Karlskrona. The results 

showed how women use clothing to express their personality in different 

ways depending on the social situation they’re in. Furthermore the results 

showed that other women are a woman’s biggest threat and men do not have 

a big impact on women’s choice of clothing. 
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Bilaga: Intervjuguide  

1. Är du klädintresserad? 

2. Läser du modemagasin? Modebloggar? Annat? 

3. Var får du din klädinspiration ifrån? 

4. Har du någon förebild när du väljer kläder? 

5. Varför klär du dig som du gör? 

6. Vad vill du säga med dina kläder?  

7. När känner du dig som finast? 

8. Känner du press över att vara snygg för männen? 

9. Kände du en press över att vara snygg för killarna när du var yngre? 

10. Känner du press över att allmänt klä dig snyggt? 

11. Klär du dig snyggt för att andra kvinnor ska tycka att du är fin?  

 

12. Vad tänker du när du står i provrummet och ska avgöra om du ska köpa 

plagget eller inte?  

13. Vad är viktigast med ett plagg utseendemässigt?  

14. Om samma kvinna har på sig en svart klänning, när tycker du att hon är 

snyggast- när hon är smal eller större? 

15. Hade du svarat samma sak för 10 år sedan? 

16. Tycker du att skönhet och slankhet är två begrepp som hör till varandra? 

17. Tycker du att medierna har skapat ett bra kroppsideal?  

18. Vill du se ut som idealet? Är mediernas ideal även ditt ideal? 

19. Önskar du att du brydde dig mindre om vad andra tycker och tänker om 

din kropp och dina kläder? 

20. Önskar du att du klädde dig på ett annat sätt? Exempelvis att du vågar 

sticka ut mer, ha mer färger etc.  

21. Tycker du att män och kvinnor har lika stora krav på sig att vara snygga? 
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22. Ungefär hur mycket pengar lägger du ner på kläder i månaden? 

23. Hur ofta handlar du kläder? 

24. Impulsshoppar du ofta kläder? 

25. Händer det att du känner ett behov av att köpa kläder mest för köpandets 

skull? 

26. Kan du känna en avundsjuka på andra människor som har tillgång till mer 

kläder än du? 

27. Känner du att folk blir avundsjuka på dig när du handlar nya kläder? 

28. Får du en särskild känsla när du handlat kläder? Känslor som t.ex. lycka, 

ångest, ånger etc.? 

29. Är det viktigt för dig att ha kläder som är ”det allra senaste”? 

30. Skulle du vilja ha mer kläder som är mer moderiktiga? 
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1. INLEDNING 

Kläder och kroppsspråk kan ses som medier som används av en avsändare för 

att sända budskap till omgivningen, varje kropp med kläder kommunicerar 

sin identitet. Oavsett hur intresserad man är av kläder så är det något alla 

människor har en relation till. För en del är kläder ett nödvändigt ont, medan 

andra har det som sitt största intresse. Kläder och klädindustrin uppfattas ofta 

som ytlig och som en bransch full av bagateller, men faktum är att det är 

genom våra kläder vi ger ett första intryck. Det är med kläderna vi kan 

förmedla ett budskap till våra medmänniskor, kläderna talar för oss och 

förmedlar ett budskap likt vilken konstform som helst. Kläderna fungerar helt 

enkelt som ett kommunikationsmedel och ett sätt att uttrycka sig på. Det 

förutsätts dock att människorna i ett samhälle har den ekonomiska tillgången 

att köpa kläder och att klimatet de befinner sig i inte kräver skydd från hård 

väderlek. Det är viktigt att poängtera att uppsatsen behandlar en begränsad 

del av världens befolkning, nämligen den rikare som har tillgångar att själva 

bestämma över vilka kläder de ska ta på sig. Uppsatsen behandlar även 

endast det västerländska kroppsidealet där det mycket magra idealet varit och 

är omdiskuterat. Men vad avgör vår syn på kläder och kroppen?  

Min kandidatuppsats behandlade svenska ungdomars syn på kläder som 

kommunikationsmedel; om vi blir uppfattade som vi vill med våra kläder. 

Resultatet var bland annat att man till största del blir det. I den här uppsatsen 

vill jag undersöka vilka faktorer det är som avgör vilka kläder vi tar på oss. 

Undersökningen kommer även beröra hur kvinnan ser på sin kropp när hon 

gör sina klädval, vill hon uttrycka femininitet och framhäva sina kvinnliga 

sidor eller vill hon kanske vara bekväm.  

 

”Kändisar” ses ofta som spännande ouppnåeliga ideal och blir mer och mer 

lättillgängliga genom internet, reklam och andra medier, de fungerar som 

sociala parametrar. Deras klädstilar sätter trender och de kopieras ständigt. Vi 

matas av information om kläder även när vi inte tänker på det. Det är en 

köphets där vi ombeds handla den ena varan efter den andra. Ett samhälle har 

skapats där konsumtion blivit ett uttrycksmedel, människor kommunicerar ut 

en livsstil. När du ser en person så sänder kläderna ut signaler och 

information om den som bär dem. Du placerar då personen i ett särskilt 

socialt fack som antingen skiljer sig från ditt eget eller platsar där. Men hur 

går tänket kring klädvalet, vem eller vilka klär vi oss för?  
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1.1 Mål och relevans 

Undersökningen har en stark koppling till kommunikation då det handlar om 

hur kvinnor väljer att interagera med sina medmänniskor genom att 

kommunicera olika budskap via kläderna. Uppsatsen bidrar till forskningen 

genom att undersöka vilken roll den geografiska skillnaden har när kvinnor 

väljer sina kläder. Hur ser kvinnors relation ut till kläder beroende på om de 

bor i en storstad eller i en mindre stad?   

Klädmodet har en inverkan på kroppsideal och därigenom skapar kvinnor en 

relation till sin egen kropp. Uppsatsen söker därför finna klarhet i om och hur 

skillnaderna ser ut beroende på var man bor, hur konsumtion används som 

uttrycksmedel och kommunikationsmedel.  

 

1.2 Syfte  

Syfte är att undersöka vilka faktorer det är som spelar in när kvinnor i 

åldrarna 20-30 gör sina klädval, vad det är som influerar dem. Det är en 

avsikt att ta reda på om det finns en bakomliggande tanke i klädvalen och om 

kläderna ska kommunicera något särskilt.  

 

1.3 Frågeställningar 

1. Vilka motiv finns bakom klädvalen hos kvinnor i åldrarna 20-30 år?  

2. Vad vill kvinnor i åldrarna 20-30 år kommunicera med sin kropp och sina 

kläder? 

3. Hur anser kvinnor i åldrarna 20-30 år att omgivningen påverkar hennes 

klädval? 

4. Hur ser konsumtionsvanorna ut hos kvinnor i åldrarna 20-30 år, vilka 

likheter och skillnader finns beroende på var man bor? 

 

1.4 Avgränsningar 

En genusavgränsning kommer göras då enbart kvinnor studeras. 

Undersökningen berör endast kvinnor boende i Stockholm och Karlskrona i 

åldrarna 20-30 år.  

Uppsatsen tar ingen hänsyn till kläder såsom uniformer, religiösa kläder eller 

liknande, utan endast kläder som kvinnor i dessa orter mest använder till 

vardags och fest. 
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2. TEORETISK BAKGRUND & TIDIGARE FORSKNING 

Avsnittet tar upp olika historikers perspektiv och följs av konsumtionsteori, 

Pierre Bourdieus distinktionsteori samt en feministisk teori.   

 

 

Klädmodet är en gigantisk industri som engagerar milliontals människor runt 

hela världen och det påverkar i stort sett alla konsumenter i och med att 

ekonomin blir mer och mer global (Solomon & Robolt 2009, s. 5). Modet 

speglar vår kultur och vårt samhälle, och som en symbolisk förändring 

reflekterar det hur människor kommunicerar ut och definierar sig själva, då 

främst i den rika världen. Lusten till kläder som uttrycksmedel är dock 

återkommande i alla kulturer, även i länder där den ekonomiska tillgången 

begränsar konsumtionen.    

 

Den danske konsthistorikern R. Broby-Johansen skriver i sin bok från 1966 

att kläder skiljer sig från andra konstarter genom att de inte föreställer utan 

framställer något. Kläder är brukskonst och de används på olika sätt beroende 

på ändamålet. Modet - sättet att klä sig, omfattar inte bara kläder utan 

människans hela sätt att föra sig, och det är på ett mycket uttrycksfullt sätt de 

talar sitt eget språk.  

R. Broby-Johansen menar att kläder är vapen i ett omfattande och varierande 

krig mellan könen. Många klädesplagg betraktas som antingen manliga eller 

feminina och så har det varit genom hela historien. Kvinnan bär kjol och 

mannen bär byxor, kvinnan går i högklackade skor medan mannen går i låga 

och så vidare. Kläder är könssymboler och genom en hastig blick på en 

persons kläder kan vi avgöra om det är en man eller en kvinna. De moderna 

mans- och kvinnokläderna överdriver könsskillnaden. Den engelska 

klädhistorikern James Laver skriver även han i sin bok från 2007 (s. 7) att 

könsuppdelningen av klädesplaggen har varit tydligt uttalade sedan långt 

tillbaka i tiden. Samtidigt påpekar han det faktum att uppdelningen inte är 

sann. Män har alltid burit kjolar även de, och skottarna gör det än idag. 

Likaså araber, indier, greker med flera. På samma sätt bär även kvinnor i 

många länder byxor. 

Genom alla tider har kläderna varit ett av de främsta redskapen för att 

uttrycka sig och kommunicera. Det är genom kläderna man berättar något om 
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sig själv för åskådaren utan att behöva säga något med ord. Kläder och 

identitet är nära sammanbundna begrepp. Det är genom sin identitet som man 

visar andra vem man är. Kläd- och kroppshistorikerna Madeleine Hurd, Tom 

Olsson och Lisa Öberg skriver i sin bok från 2005 att man genom sina 

klädval bestämmer vem man vill vara. Våra kläder och vår kropp berättar för 

andra vilka vi är och vilken ställning vi har i samhället. Genom att vi ger oss 

själva en identitet tillskriver vi på samma sätt andra personer egenskaper och 

en identitet genom vilka kläder de har på sig. Genom kläderna kommunicerar 

vi ut signaler till vår omgivning som därefter tolkar signalerna utifrån tidigare 

erfarenheter och upplevelser.  

De amerikanska professorerna i konsumentbeteende Michael Solomon och 

Nancy Robolt, skriver i Consumer Behaviour in Fashion från 2009 att 

klädmode kan beskrivas som en kod eller ett språk som hjälper oss att tolka 

olika betydelser. Till skillnad från språk är mode beroende av vilket 

sammanhang det befinner sig i. Samma klädesplagg kan tolkas annorlunda av 

olika personer och i olika sammanhang (Solomon & Robolt 2009). 

 

Klädhistorikern Eva Blomberg skriver ett kapitel i boken Iklädd Identitet att 

kläder och mode under 1900-talet har blivit allt mer betydelsefullt för allt fler 

människor i de rikare länderna (2005, s. 184). I en tid av urbanisering och 

ökande konsumtion har mode- och konfektionsindustrin växt parallellt med 

underhållningsindustrin och massmedieexpansionen.  

Idag finns ett ännu större behov av kläder och modemedvetenheten har 

kommit att bli en statusfråga. Medierna exponerar kontinuerligt kändisar som 

har på sig det allra senaste i modeväg och vi är inte sena med att kopiera 

dessa i önskan om att förhöja vår egen status. I de rikare delarna av världen är 

kändisar ofta vanliga människors dagliga inspirationskälla, de ger unga 

människor möjligheter att konstruera identiteter. Då handlar det inte om 

något passivt oreflekterat övertagande utan snarare om en kreativ anpassning 

som går ut på att försöka förändra livet med hjälp av kläder och mode (2005, 

s.187).  

Många människor säger sig vara modemedvetna och ha sin egen stil. Men går 

inte begreppen isär där? Modemedveten är man om man följer trender, en 

egen stil bör man ha skapat själv. För många är detta ett känsligt område. 

Kläder har blivit ett sätt att kommunicera och skapa sig en identitet. 
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I USA genomgick samhället under tidigt 1900-tal en transformation där 

populärkulturen kom att fokusera på kvinnan istället för som tidigare på 

mannen. Det var alla de yrkesarbetande kvinnorna som flyttade in i städerna 

som i stor utsträckning utgjorde ramen för den nya kulturen. Det var kläderna 

som var mittpunkten och intresset för dessa väcktes märkbart. I boken Iklädd 

identitet från 2005 beskriver klädhistorikern Kekke Stadin hur 

transformationen skapade ett ökat intresse för kroppen, hur folk levde, för 

kläder och en ökad efterfrågan på varor att konsumera. Det var kvinnorna 

som porträtterades som de överlägset största konsumenterna och det var de 

som spelade en central roll i konsumtionsrevolutionen. Konsumtionen av 

kläder blev ett sätt att uttrycka sig och försöka förändra sin personlighet 

(Stadin 2005, s. 40).   

 

I The Fashioned Body från 2007 skriver den engelske doktorn Joanne 

Entwistle från London College of Fashion, att det finns en stark relation 

mellan kvinnor och mode både bokstavligt och metaforiskt (s. 146). Länge 

har kvinnan blivit associerad med skapandet av kläder och kvinnans 

skicklighet med textilier var ett sätt att förstärka sina rykten som kvinnor och 

passande fruar i en tid då de var mycket ekonomiskt beroende av och 

underlägsna männen. Det har även alltid funnits en metaforisk association 

med femininitet och mode. På samma sätt som kvinnor genom århundraden 

har blivit förknippade med ombytlighet och förändring, är det även så man 

beskriver modet.  

Under medeltiden, menar Entwistle, blev kvinnor medvetna om kläders stora 

betydelse som kommunikationsmedel, hur man med hjälp av kläderna kunde 

visa sin sociala status, smak och könsroll (s. 147). En kvinna som var 

modemedveten betraktades som mycket feminin.  
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2.6 Konsumtionssamhället 

”Att konsumera betyder att man investerar i sitt sociala medlemskap”. 

Zygmunt Bauman 2007   

 

Jean Baudrillard, en fransk sociolog och filosof vars verk ofta blir knutna till 

postmodernismen och även poststrukturalismen, anser att människan har 

tappat greppet om verkligheten och menar att det som dominerar dagens 

samhälle är media, datorer, informationsproduktion, underhållnings- och 

kunskapsindustrier. Det postmoderna samhället har kommit att kännetecknas 

av simulering och en slags implosion i tecken och symboler från olika 

massmedier. Ur dessa system kommer tecken och dessa tecken dominerar 

våra liv (Baudrillard 1998, s. 99, kap. 7). 

 

I Baudrillards bok The consumer society från 1998 (originalversionen La 

société de consommation 1970) skriver han att konsumtion är en aktiv form 

av en relation (inte bara till föremål, utan även till samhället och till hela 

världen), en sorts systematisk aktivitet och global respons som har bildat hela 

vårt kulturella system. Konsumtion fungerar som ett uttrycksmedel, ett 

kommunikationsmedel. Han menar att konsumtion inte är något vi gör och 

som vi finner glädje, tillfredsställelse och uppfyllelse ur, utan det är en 

struktur som är utvärtes och som individerna är tvingade till att tillämpa. Då 

konsumtionen tar formen av en strukturell organisation, ett kollektivt 

fenomen och en moralitet, är den främst ett kodat system av tecken där alla 

individer är tvingade att tillämpa systemet. Tillämpningen av systemet genom 

konsumtion är en viktig del i hur människor kommunicerar med varandra (s. 

15). Systemet leder människor till att tro att de är förmögna, fullbordade, 

glada och befriade, vilket Baudrillard menar är fel.  

 

Baudrillard talar mycket om simulationer, eller simulacrum som termen 

ursprungligen lyder. Begreppet simulering blir meningsfullt när man ser det 

ur Baudrillards perspektiv om det symboliska utbytet och privilegiet av ett 

primitivt samhälle. I det primitiva samhället ses naturen som grunden och 

särskilt närvarande, vilket står i kontrast till kulturen. Men i den moderna 

världen tenderar naturen att bli reducerad till något som är noga förskönat, 

förvaltat och som kontrolleras och anpassas till människornas behov. Natur i 

denna form är en simulering av vad det är i det primitiva samhället. Det har 
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blivit en fars, menar Baudrillard. Simuleringar kan definieras som ”bluff-

objekt” och det är sådana objekt som definierar vårt konsumtionssamhälle. 

De är objekt som erbjuder ett överflöd av tecken på att de är verkliga, men i 

själva verket är de inte det (s. 15).  

 

Baudrillards teori har en parallell i teorier av Zygmunt Bauman som 

betecknas som en postmodernistisk sociolog. Bauman tillämpar begreppet 

idealtyper som Weber myntade. Det är förenklade bilder och 

generaliseringar, och Bauman använder termen för att blottlägga mekanismer 

hos och följder av den konsumism som han anser präglar nutiden.  

Konsumtionssamhället, menar Bauman, bygger på löftet om lycka genom 

konsumtion, samtidigt som det bygger på att varje försök till förhöjt 

välbefinnande genom köp av en vara är förgäves, annars skulle vi inte 

fortsätta konsumera. Ett villkor för konsumtionssamhällets fortgående är att 

hoppet om lycka består genom hela processen – från kicken vid inköpet fram 

till befrielsen av att göra sig av med varan för att sedan få invänta och 

införskaffa sig något nytt. Det är inte många människor som köper nya kläder 

för att de gamla är för utslitna, utan de vill ha nya eftersom det skapar en 

känsla av lycka (Bauman 2007, s. 113-118). 

 

Aldrig förr har vi konsumerat i en sådan utsträckning som vi gör idag. Aldrig 

förr har behovet av att äga och ha varit så utpräglat. Konsumtion är ett 

utmärkande drag hos enskilda människor, medan konsumism är en egenskap 

för samhället. Ett samhälle blir konsumistiskt när konsumenterna (de enskilda 

människorna) begär, behöver och längtar efter olika livsstrategier. Men vad 

är det vi behöver, begär och längtar efter? Män och kvinnor i en konsumistisk 

värld längtar efter och begär främst att ge sig själva, äga och samla saker som 

kan uppfylla det välbefinnande som sakerna väntas ge till sin ägare (Bauman 

2007, s. 99-102).  

Vi är alla i mindre eller större utsträckning konsumenter som dagligen 

konsumerar olika slags varor. Detta gör vi för att tillfredsställa våra behov 

och för att det är en ofrånkomlig aspekt av livet.  

 

Zygmunt Bauman (skriver i boken från) 2007 att ”konsumism” är en typ av 

social aktivitet som resulterar i att man omvandlar vardagliga mänskliga 

behov och begär till den viktigaste drivkraften i samhället, nämligen den att 
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passa in. ”Det är en kraft som bidrar till att samordna systemisk reproduktion, 

social integration, social stratifiering och mänsklig individuation. Drivkraften 

att passa in spelar även en väsentlig roll i den individuella och kollektiva 

självidentifikationens processer, även i individens val av livspolitik” 

(Bauman 2007, s. 36).   

 

Från att människan i det tidigare produktionssamhället strävat efter stabilitet 

och säkerhet i livet, har det mänskliga begäret i konsumtionssamhället 

förvandlats. Nu har vi ett omättligt behov av att ständigt hitta nya behov. Nya 

behov behöver nya varor; nya varor behöver nya behov och begär. Vi söker 

alltså ständigt efter det senaste som finns på marknaden. Bauman menar att vi 

lämnat en tid av försiktighet, förståndighet men framförallt rimlighet bakom 

oss. Det vi köpte igår kan vara omodernt och glömt redan imorgon. Metoden 

för att åstadkomma tillstånd av en evigt icke-tillfredställelse är att 

tillfredsställa behov så att de ständigt ger upphov till fler behov (s. 57). I 

konsumtionssamhället förskjuts följaktligen sökandet efter lyckan, en lycka 

som ofta skapas av medierna som berättar för oss om nya produkter som vi 

behöver för att må så bra som möjligt och för att uppnå lycka. För att 

sökandet efter uppfyllelse ska fortsätta måste de nya löftena vara överdrivna 

för att inte sökandet ska upphöra. Utan detta sökande skulle, enligt Bauman, 

konsumtionssamhället upphöra.      

Själva målet med shoppinglivet är det stora erbjudandet av en ny start på det 

nya livet. Marknadens strategi är att ständigt försöka skapa och omskapa 

självidentiteten hos den flytande moderna konsumenten.  

Bauman hävdar också att alla människor kommer att anamma den 

konsumistiska kulturen och inte någon annan kultur, och att man kommer att 

följa reglerna som kulturen innebär efter bästa förmåga. Det är en kultur där 

man inte funderar över varför man gör vissa val när man handlar, vad det är 

som lockar en eller inte lockar till att köpa.  

Konsumtionssamhället är ett samhälle som ”interpellerar” sina medlemmar, 

det vill säga tilltalar dem, vädjar till men också avbryter dem (s. 62). Detta 

främst i deras egenskap av att vara konsumenter. Samhället förväntar sig att 

alla medlemmar lyssnar och lyder. Samhället belönar och bestraffar efter hur 

snabbt och tillräckligt de tar till sig interpellationen. Därefter får man en 

utmärkelse som anger hur duktig/oduglig man varit i sitt konsumistiska 

presterande. Det är här samhället sedan avgör om man ska inkluderas eller 
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exkluderas på den sociala arenan, hur mycket uppmärksamhet man ska få och 

om man finns med i kriterierna för vad som utgör en medveten anhängare av 

konsumtionssamhället. Ett villkor för medlemskap är, enligt Bauman, att man 

följer kulturens regler och att man därmed anpassar sina kläder för att bli 

accepterad som en enhetlig del i den breda massan. Om man inte duger som 

konsument är man inte med i gemenskapen.  

Våra individuella egenskaper förvandlas i konsumtionssamhället till ett 

varumärke. Detta samhälle medför en stor valfrihet och denna frihet gör 

individen rädd för att inte välja det rätta och kommer därför att vara på 

ständig jakt efter nya varor. I konsumtionssamhället upplöses alla varaktiga 

band mellan människa och människa. Det nya blir fort gammalt och redo för 

soptippen. Människan strävar efter den kortsiktiga tillfredsställelsen som en 

ny vara kan ge. Bauman menar att konsumtionssamhället och den valfrihet 

som det medför inte är en frihet. Vi tror att vår konsumistiska livsstil är vår 

egen fria vilja, kanske rent av måttet på vår frihet. Konsumtionssamhället får 

oss att tro att vi har en egen vilja och valfrihet, men så är inte fallet (Bauman 

2007, s. 114-116). 

 

Konsumentens roll är till skillnad från producentens inte könsspecifik. I 

konsumentsamhället tas heller ingen hänsyn till ålder, klass eller geografiska 

skillnader. Konsumtionen är varje människas rättighet och även skyldighet 

(Bauman 2007, s. 65). Det är upp till varje enskild individ att prestera och 

handla rätt varor för att kunna uppnå och behålla sin sociala status i 

samhället, eller till och med inom den egna gruppen. Då medierna 

bombarderar oss med information om vad som är det riktiga köpet om man 

vill bli sedd och erkänd, kommer konsumenten känna sig otillräcklig om man 

inte utför köpet. Rädslan över att bli utestängd och att inte bli accepterad på 

den sociala arenan är, enligt Bauman, för kraftig för att man ska avstå från 

konsumerandet. Det centrala syftet med konsumtionen i 

konsumtionssamhället är inte att den ska tillfredsställa behov och begär, utan 

att konsumenterna ska upphöjas till ställningen som en säljbar vara. 

Medlemmarna i konsumtionssamhället är själva konsumtionsvaror.  

Det är en skrämmande uppgift att vara medlem av konsumtionssamhället. 

Inte minst för yngre kvinnor som ofta känner press från olika håll att vara rätt 

ute. Rädslan för att inte passa in i mönstret över hur en kvinna ”ska vara” är 

ett resultat av konsumtionsmarknadens utnyttjande av detta (s. 70). För att en 
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kvinna ska vara efterfrågad måste hon följa alla de regler som samhället 

sätter upp för henne.   

 

Bauman (2007) skriver att hos modeintresserade människor och kanske även 

hos många andra finns en önskan om att ”ligga före”, att alltid ha de allra 

senaste kläderna före alla andra. Det ger en känsla av godkännande hos 

individen och av att vara i farten och att känna tillfredsställelse. Bauman 

menar att man kan välja sitt utseende och att man måste göra det med risk för 

att bli utestängd. Om man bortser från omgivningens press, medietrycket och 

andra faktorer som kan ha en betydelse för hur man väljer sitt utseende, så är 

det man själv som har det yttersta ansvaret (s. 113).  
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2.7 Pierre Bourdieus teori om distinktion 
 

Den franska sociologen Pierre Bourdieu talar om skillnader som är inskrivna 

i själva individen, det han kallar distinktionen (Bourdieu 1997) som är 

beroende av klass, socialt och kulturellt kapital med mera. Det handlar om 

hur man skiljer sig från andra människor och hur man identifierar sig med 

någon klass i samhället och skapar sätt att skilja sig från andra klasser. 

Distinktion förklarar skillnader i till exempel konsumering mellan olika 

grupper i samhället. Genom distinktion kan man försvara sin position. 

Bourdieu skriver i boken Praktiskt förnuft från 1995 (s. 12) att man bara kan 

förstå den sociala världens innersta logik om man fördjupar sig i hur det tett 

sig ur ett historiskt perspektiv. Man måste se till bakomliggande faktorer, det 

som hände förr avspeglar hur saker och ting fungerar idag. Det sociala 

rummets konstruktionsprinciper och mekanismer kan man förstå genom att 

lokalisera de reella skillnaderna mellan olika strukturer och dispositioner 

(olika habitus, se nedan).  För att förklara vad det är som påverkar de val en 

individ gör hävdar Bourdieu att de objektiva strukturerna genom aktörens 

praktik sätter sig i den enskilda individen och därmed sedimenteras i form av 

synsätt och uppfattningar om sig själv och sin värld. Det är det han kallar 

dispositioner (se beskrivning i Gytz Olesen 2004, s. 153, kap 5.). 

 

Med habitus avses i Bourdieus teori de system av positioner som tillåter 

människor att handla, tänka och orientera sig i den sociala världen. Habitus är 

socialiserad subjektivitet, vilket betyder att människans möjligheter är 

begränsade då de är socialt begränsade och socialt strukturerade. Gytz Olesen 

skildrar Bourdieu och återger begreppet habitus i antologin Pedagogik i ett 

Sociologiskt Perspektiv (2004, s. 151-153, kap. 5). 

Han skriver att varje människas habitus skapas genom de vanor hon införlivar 

i familjen och skolan och det fungerar sedan som ett omedvetet 

handlingsmönster för de saker hon gör i livet. Bourdieu undviker dock ordet 

handling och talar istället om praktik. Detta eftersom en handling uttrycker en 

medveten reflektion som grundval för praktiken. Människan orienterar sig 

socialt genom sin praktik och det är det praktiska sinnet som på ett omedvetet 

sätt styr henne till att fatta vardagliga beslut i sociala och kulturella 

sammanhang, habitus förklarar en människas agerande.  
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Det rum där dispositionerna och praktiken utvecklas kallar Bourdieu för fält 

(se nedan). Fältet avgränsar möjligheterna via de sociala nödvändigheter som 

fältet påtvingar habitus. Samtidigt bidrar habitus till att konstituera fältet som 

meningsfullt och med värden som människor tycker är eftertraktansvärda (s. 

155). Habitus är ett dynamiskt element av de faktorer som medverkar till att 

styra människor i deras praktiska vardag.   

De som har högst status i ett samhälle har makten och avgör vad som är den 

”rätta smaken”. Det skapar distinktioner mellan agenterna 

(individerna/grupperna); de smakdistinktioner människor gör i sin 

konsumtion av kulturella varor reproducerar och upprätthåller makt- och 

statusrelationerna på fältet. När Bourdieu talar om smak använder han det 

som ett uttryck för olika sociala gruppers livsstilar. 

 

 

Bourdieu talar inte gärna om samhället utan talar istället om det sociala 

rummet som består utav olika fält. Fältet är en del av det sociala rummet 

inom vilket det är möjligt att urskilja individers sociala position. Inom varje 

fält finns det särskilda normer och positioner skapas genom interaktion av 

dessa. Ett socialt fält är enligt Bourdieu en grupp människor som samlats där 

genom gemensamma intressen, en gemensam kulturell eller ekonomisk 

status. Människor strider om något de har gemensamt, exempelvis inom 

modets fält rätten att döma om kläders duglighet (Bourdieu 1995, s. 46).  

Individerna i ett samhälle har på grund av sitt kapital (se nedan) en 

uppsättning dispositioner och ett praktiskt sinne som styr dem i deras val. 

Inom fältet kämpar individer om makt genom ägandet av symboliskt kapital.  

Fälten förändras och då förändras även praktiken. Om det är mode att ha 

slitna jeans så påverkar detta människors klädinköp, när så modet ändras, 

ändras även klädinköpen.  

 

 

Kapital är enkelt sagt symboliska och materiella tillgångar. Bourdieu talar om 

kulturellt, ekonomiskt, socialt och symboliskt kapital men hävdar att det är 

det ekonomiska och kulturella kapitalet som är mest verksamt i de utvecklade 

samhällena. 

Ekonomiskt kapital är materiella tillgångar och även kännedom om 

ekonomins spelregler och förmågan att hantera sin egen privatekonomi. I 
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undersökningen eftersträvas det att se mönster i kvinnornas klädbudget och 

hur den tillämpas. Ekonomiskt kapital är också inkomstens storlek och 

boendeform (Bourdieu 1986, s. 249).   

Kulturellt kapital är ingående kännedom om den så kallade finkulturen, vilket 

språkbruk man använder och kunskaper om konst, musik och litteratur.  Ett 

högt kulturellt kapital kan ses som en typ av makt där man genom höga 

kunskaper inom området kan få andra människor med ett lägre kulturellt 

kapital att känna sig underlägsna och otillräckliga (Bourdieu 1986, s. 248). 

Symboliskt kapital är det som av sociala grupper anses som värdefullt och 

tillskrivs värde.  

Något som är väsentligt när man talar om kapitalbegrepp är att det är ett 

relationsbegrepp, vilket innebär att någon eller några måste godkänna 

kapitalet som en tillgång (Bourdieu 1997). 

Socialt kapital är ett kapital av kontakter, relationer, familj och 

umgängeskretsar varifrån man kan hämta stöd. Det sociala kapitalet är ett 

anseendets och respektabilitetens kapital som ofta är oundvikligt för att vinna 

och behålla sin eftersträvade status i samhället (Bourdieu 1986, s. 249).  

 

 

Människor och grupper är indelade efter sina positioner i samhället där de 

bildar sociala rum. Man får sin status efter graden av sitt kulturella eller 

ekonomiska kapital, man kan alltså ha en låg eller hög status eller position. 

Man kan genom att se till individers ekonomiska och kulturella kapital 

konstruera deras habitus och sedan se vilken position de tillskrivs i det 

sociala rummet (Bourdieu 1995, s. 16, kap. 1).   

Bourdieu ser det sociala rummet som något man föds in i och som har 

spelregler som varje individ måste följa. Alla måste vara villiga att spela 

spelet, men man kan med hjälp av sitt kapital vara med och påverka reglerna. 

Ju mer kapital desto större möjlighet att påverka. Olika sociala rum har olika 

spelregler, så om man vill förstå varför en kvinna handlar som hon gör måste 

man se till vilket rum handlingarna utförs i och till storleken på hennes 

kapital. 

 

Alla människor strävar efter makt och enligt Bourdieu är mode är ett slags 

redskap för maktutövning, men individerna ser det som ett nödvändigt och 

självklart redskap. Makt kommer med status som man uppvisar i vardagslivet 
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på olika sätt; vad man konsumerar, hur man klär sig. Med hjälp av en egen 

smak skiljer man sig från andra människor (Bourdieu 1995, s. 14-15, kap. 1). 
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2.12 Feministisk teori  

Idag sammankopplas modeindustrin ofta med onaturligt smala kvinnor och 

ett ouppnåeligt ideal, den kritiseras därför ofta från feministiskt håll. Här 

kommer det således att redogöras för en feministisk teori, främst utifrån ett 

kroppsperspektiv. 

 

 

2.13 Kön och genus 

Inom feministiska teorier förekommer ofta begreppen kön och genus, i 

synnerhet när man talar om skillnaden mellan dessa.     

Judith Butler är en amerikansk postmodernistisk feministisk teoretiker som 

menar att kön och genus inte kan skiljas åt. Hon kritiserar tanken att det finns 

en kategori ”kvinna” som är enhetlig och universell. I boken Gender Trouble 

från 1990 skriver Butler att även feminismens sätt att tänka kring 

genusdualismer och heterosexualitet är begränsande och normerande. Hon 

menar att den normativa heterosexualiteten är en grundläggande del av själva 

konstruktionen av genus, det vill säga att konstruktionen av manligt och 

kvinnligt upprätthålls med hjälp av idén om ett ”naturligt” heterosexuellt 

begär. Enligt Butler kan inte distinktionen mellan kön och genus 

upprätthållas.  

Det biologiska könet kan inte förstås som att det på något sätt föregår det 

kulturella könet, kön/genus måste ses som lika konstruerat. Genus, 

”kvinnlighet” eller ”manlighet”, hänger inte heller samman med det 

biologiska könet på något självklart vis. Manlighet kan också tillskrivas en 

individ i kvinnokropp och tvärtom. Butler menar att kön/genus inte är 

någonting annat än iscensättningar av kön/genus, som uppvisas i upprepade 

handlingar. Det är något socialt konstruerat. Hon använder begreppet 

performativitet (ett medvetet handlande subjekt bakom handlingen) för att 

beteckna att genus iscensätts genom handlingar och tal, kön/genus är inte, 

utan görs. Manligt eller kvinnligt genus är inte något annat än utagerandet av 

genustypiska handlingar som exempelvis att män sitter bredbent och kvinnor 

med benen ihop, sådant som vi anser som typiska manliga och kvinnliga 

drag. Manligt och kvinnligt genus konstitueras i och med utagerandet av till 

exempel kroppsspråk. Men i våra traditionella föreställningar om genus ingår 

tanken att manligt eller kvinnligt kroppsspråk motsvarar en kärna av 

manlighet/kvinnlighet, en avgränsad genusidentitet som föregår det 
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genustypiska beteendet (s. 30-33). Butler menar att istället för att se våra 

handlingar som ett resultat av vår könsidentitet bör vår könsidentitet ses som 

ett resultat av våra handlingar. Vår identitet som man eller kvinna skapas 

performativt, det vill säga av de handlingar vi utför. 

 

Butlers idé om genus och kön som performativitet har kritiserats som ett 

slags lösgörande av kön/genus från både kroppen och sociala materiella 

strukturer. Men hon försvarar detta genom konstaterandet att bara för att det 

inte finns någon sann kärna i genusidentiteten betyder inte det att man kan 

kasta den av sig hur som helst. En kvinna som börjar använda manligt 

kroppsspråk och typiska manliga kläder kan bli utsatt för ett socialt tryck för 

att hon bryter mot de normerande idéerna om genus. Butler menar att genus 

inte är ett klädesplagg som man kan ta på och av, det är inte något man kan 

bestämma över viljemässigt (s. 15). 

 

 

2.14 Kvinnan och kroppen 

Åtskilliga teoretiker inom feminismen talar om relationerna mellan kvinnan 

och kroppen. Hur medierna och modeindustrin har en stark bidragande 

koppling till den senaste tidens ökade ätstörningar bland kvinnor. Den smala 

kroppen är inte bara ett skönhetsideal för kvinnor, det är även ett sätt att 

kommunicera sin duglighet och sin förmåga på en manlig offentlig arena. 

Den amerikanska feministiska filosofen och professorn Susan Bordo 

diskuterar olika faktorer som påverkat kvinnans syn på kropp och kläder. 

Hon menar att det är hennes omvärld som hela tiden påverkar henne genom 

medier, reklam, filmer och viktminskningsprogram. (Bordo 2003). Trots att 

kvinnor påverkas så påtagligt av den mediala världen blir merparten arga 

över de negativa effekter den ofta medför, men samtidigt som vi blir arga 

förväntar vi oss att medierna ska föra ut de budskap de gör genom reklam och 

dylikt (s. 99). Vi vill ha ett mål att sträva efter, att komma i den nya 

klänningen till sommaren, eller att inte behöva dra i tröjan för att den blivit 

för liten.   

Bordo menar att kvinnan är besatt av sitt utseende, besatt av hur hon visar 

upp sig själv och hur andra ska uppfatta henne. Det är en konstellation av 

sociala, ekonomiska och psykologiska faktorer som tillsammans har skapat 

en generation av kvinnor som känner sig djupt fläckade, de skäms över sina 
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behov och är inte berättigade att existera om de inte omvandlar sig själva till 

nya värdiga jag. Värdiga jag utan uttalad vilja och uttalade behov. 

Bordo hävdar att alla kvinnor i dagens samhälle, mer eller mindre beroende 

på hur sårbara de är, följer de krav som den kulturella konstruktionen av 

femininitet begär (s. 47).    

I de rikare delarna av världen anser många kvinnor att ju mindre storlek på 

kläderna man kan ha desto mer lyckad är man.  

 

Kroppen är genuskodad. Det manliga associeras till en aktiv, tänkande, 

viljestyrd själ medan det kvinnliga står för den passiva, vegetativa materian. 

Kvinnokroppen knyts till det omedvetna, primitiva, innehållslösa varandet. 

Den manliga själen knyts till en självmedveten, uppfylld och civiliserad 

existens. Kvinnan har i sin kroppslighet ansetts vara mycket mer benägen att 

falla för just de passioner, drifter och fysiska impulser som är så föraktat 

inom den västerländska kulturen. Bordo (2003) hävdar att det är detta som 

gett upphov till att smalhet först och främst blivit ett kvinnoideal. Uttrycket 

”kvinnlig hunger” har används som en metafor för mystisk och oförutsägbar 

kvinnlig sexualitet och makt, och det har upplevts som särskilt hotfullt mot 

den patriarkala ordningen under perioder då genusstrukturen förändrats. Det 

slanka kvinnoidealet har uppstått just under perioder då kvinnor börjat ta mer 

plats i offentligheten och börjat göra anspråk på jämlikhet. Bordo bygger 

vidare på detta och menar att yrkeskvinnans kostymklädda, slanka kropp 

representerar en anpassning efter den professionella, manliga, vita världens 

normer där den hotfulla ”kvinnliga principen” neutraliseras. Med sin kropp 

och sina kläder lovar kvinnan att lyda och att inte leva efter alternativa 

kvinnliga värderingar. Under tider då kvinnan spenderat mer tid i hemmet 

och med familjen har den kvinnliga kroppen varit betydligt mer kurvig.  

Bordo är dock tydlig med att konstatera att det androgyna kvinnoidealet till 

lika stor del kan förstås som ett sätt för kvinnor själva att aktivt ta avstånd 

från de kvinnligt och negativt kodade företeelser som den kurvigare kroppen 

associeras till och som de inte alls vill bli identifierade med. På detta sätt blir 

strävan efter att vara smal, enligt Bordo (2003), en motståndsenergi. Det blir 

ett sätt att frigöra sig från ett reproduktivt öde där kvinnan ska vara hemma i 

hemmet och ta hand om familjen och där hon även anses som krävande.    
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3. METOD 

Här beskrivs en del av den valda kvalitativa metoden i form av individuella 

intervjuer och hur metoden används i undersökningen. Forskningsprocessen 

beskrivs så att de som tar del av resultaten kan bilda sig en uppfattning om 

alla val som gjorts.  

 

 

3.1 Val av metod 

Metoden för undersökningen i uppsatsen är en kvalitativ metod i form av 

individuella intervjuer. Det är den mest lämpliga metoden eftersom det är de 

specifika svaren som eftersträvas. När en kvalitativ metod används finns 

möjligheten till att ställa följdfrågor vilket inte är möjligt i exempelvis en 

kvantitativ enkätundersökning (Ekström & Larsson 2000, s.49). 

Undersökningen vill få fram särpräglade svar på vilka faktorer det är som 

ligger bakom kvinnors klädval och attityder till omgivningens delaktighet i 

det hela. Ingen av intervjupersonerna arbetar inom klädbranschen, utan 

respondenterna är vanliga kvinnor som använder kläder.  

De svar som framkom under intervjuerna jämförs med varandra för att se om 

det finns samband och skillnader i kvinnors klädval.  

Intervjuguiden är uppdelad så att de olika frågorna ska besvara uppsatsens 

frågeställningar.  

Redovisningen av resultatet kommer att sammanställas och alltså inte 

redovisas intervju för intervju.   

Det finns ett mått av kvantitet i metoden då generalisering uppkommer. 

Några resultat redovisas i statistikform som exempelvis; ”åtta av tio 

respondenter svarade”, ”majoriteten av kvinnorna tycker”, vilket kan 

uppfattas som statistiskt. 

 

 

3.2 Urval 

Intervjuer gjordes med kvinnor i åldrarna 20-30 år boende i Stockholm och 

Karlskrona. Intervjuerna delades upp så att lika många intervjuer gjordes i 

båda städerna för att få en jämn fördelning, nio stycken från vardera stad. 

Överlag studerar de flesta kvinnorna från Stockholm medan kvinnorna från 

Karlskrona arbetar. 
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För att uppnå en spridning mellan kvinnorna och undvika risken att använda 

personer inom samma umgängeskrets har kvinnor från olika områden och 

sällskap intervjuats. Detta för att undvika att de är ”likadana” och därmed 

svarar på ett likartat sätt. Majoriteten av kvinnorna är inte bekanta med 

intervjuaren. Det är betydelsefullt eftersom det är en fråga om trovärdighet 

och spridning. På detta sätt undviks risken att det är kvinnor från samma 

umgängeskretsar som deltar i undersökningen och därmed svarar utifrån ett 

gemensamt perspektiv.  

 

 

3.3 Kvalitativ metod 
Kvalitativ metod är forskningsmetoder som bygger på hermeneutiken som 

betyder ungefär tolkningslära och är en vetenskaplig riktning där man 

studerar, tolkar och försöker förstå grundbetingelserna i den mänskliga 

verkligheten (Patel & Davidsson 2003, s. 28).  

Inom hermeneutiken studerar man tolkning av texter. En text kan vara 

skriftlig, diskurser eller handlingar. Det centrala temat i ett hermeneutiskt 

perspektiv är tolkning av meningen, med specifikt fokus på de meningar som 

eftersöks och de frågor som ställs till en text (Kvale & Brinkmann 2009, s. 

66). Med hjälp av intervjufrågorna i undersökningen är alltså strävan att tolka 

respondenternas svar och se en helhet. Inom hermeneutiken ställs helheten i 

relation till delarna och pendlar mellan del och helhet för att på så sätt få fram 

en så fullständig förståelse som möjligt (Patel & Davidsson 2003, s. 30). 

Forskaren använder sig även utav sin egen förförståelse som ett redskap i 

forskningen. I den här undersökningen kommer ett brinnande intresse för 

mode och kläder samt den tidigare gjorda kandidatuppsatsen fungera som 

redskap.  

 

Kvalitativa metoder handlar om att karaktärisera, det som eftersträvas är 

fenomens egenskaper eller framträdande drag. Till skillnad från kvantitativa 

metoder där siffror används i flera faser i forskningsprocessen för att få fram 

statistisk representativitet och samband, är det i den kvalitativa 

forskningsprocessen texten som är det centrala uttrycket och som utgör 

arbetsmaterialet. Här ger respondenten mer direkt information genom sina 

uppfattningar, känslor och åsikter (Repstad 2007, s. 13-15).  
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Kvalitativa forskningsintervjuer syftar till att förstå ett ämne ur 

undersökningspersonernas synvinkel. Genom intervjuer kan man utveckla 

svar med följdfrågor och man kommer djupare in i respondenternas egna 

erfarenheter. Det är inte statistiken man vill ha utan mer enskilda och 

specifika svar (Kvale & Brinkmann 2009, s. 17).   

 

En kvalitativ metod gör det möjligt att beskriva och analysera hur människor 

skapar mening och kategoriserar sin omvärld. En kvalitativ ansats hjälper en 

att förstå tänkande och kommunikation som historiska och kulturella 

företeelser (Allwood 2004, s. 130).  

 

Genom användningen av en kvalitativ forskningsmetod söker svar finnas 

genom tolkning och förståelse av kvinnornas klädvanor. Utifrån de svar som 

intervjuerna ger kan en uppfattning skapas om vilka faktorer det är som 

påverkar kvinnors val av kläder.  

 

 

3.4 Val av analysmetod 
Undersökningen har utgått ifrån ett empirisk-holistiskt perspektiv.  

I en studie som utgår från en empirisk-holistisk kunskapsansats brukar det i 

regel vara så att man inte i förväg har bestämt vad som kan komma fram. En 

egenskap med de datainsamlingstekniker och analysmetoder som vanligen 

används i en studie som utgår från en empirisk-holistisk kunskapsansats är att 

den tar hänsyn till helheten på ett sätt som inte är möjligt i en studie där man 

valt datainsamlingsteknik och analysmetod som utgår från en empirisk-

atomistisk kunskapsansats (kvantitativ metod) (Allwood 2004, s. 131). 

 

De data som framkom i undersökningen analyserades många gånger parallellt 

med själva insamlingen. Resultatet analyserades under tidens gång och 

placerades i olika kategorier när mönster kunde ses. Resultatet har studerats 

grundligt flertalet gånger och analysen skedde genom en kombination av 

tolkning, koncentration, strukturering och bearbetning. Olika meningsbärande 

enheter identifierades och grupperades i ömsesidigt uteslutande kategorier för 

att finna mönster i svaren.  

Det finns vissa risker med en kvalitativ analys. Saker kan tas för givet, en del 

detaljer får alltför stor betydelse och undersökaren kan bli hemmablind. En 
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reflektion har även gjorts över förförståelsen och det är en strävan att hålla 

sig så neutral som möjligt i analysarbetet. 

 

 

3.5 Transkription- Reliabilitet och validitet 

När en intervju skrivs ut är det samtal som konstruerats om från muntlig till 

skriven text. Transkriptionen av en intervju blir en fråga om tolkning, och 

beroende på vem det är som transkriberar ut blir texten sannolikt olika. Detta 

har att göra med undersökningens tillförlitlighet eller reliabilitet (Kvale & 

Brinkmann 2009, s. 194). Reliabiliteten vid en intervju höjs om man 

använder sig utav en bandspelare. Då kan intervjuaren gå tillbaka till samtalet 

gång på gång för att försäkra sig om att hon/han uppfattat svaren på rätt sätt 

(Patel & Davidsson 2003, s. 101). I den här undersökningen bandas därför de 

flesta av intervjuerna för att få en så hög reliabilitet som möjligt.  

Validiteten i en kvalitativ studie gäller hela forskningsprocessen och är inte 

bara relaterad till själva datainsamlingen. God validitet är istället något som 

genomsyrar alla delar i forskningsprocessen. Det kan till exempel ha att göra 

med hur väl forskaren tillämpar sin förförståelse om ämnet genom hela 

arbetets gång. Validiteten vid en kvalitativ studie höjs även om forskaren 

lyckas samla underlag för att göra en trovärdig tolkning av det som studerats. 

Olika tolkningar som formuleras har en stor betydelse för validiteten, samt 

om forskaren lyckas fånga det som är mångtydigt och motsägelsefullt (Patel 

& Davidsson 2003, s. 103).  

Generaliseringar kan göras i kvalitativa studier om urvalet av 

intervjupersonerna sker systematiskt vilket de i denna undersökning har. 

Analysen kan då leda fram till en förståelse av fenomenet kvinnors klädval 

och vilka variationer som detta uppvisar i relation till sin kontext.  

 

 

3.6 Motivering och förklaring av intervjuguiden 

Frågorna som ställdes under intervjun är framtagna för att kunna besvara 

undersökningens frågeställningar. Det är en semistrukturerad intervjuform då 

flera konkreta områden ska belysas. Alla frågor har något samband med 

kläder, men de har olika inriktning då syftet med uppsatsen är att ta reda på 

olika aspekter som ligger bakom kvinnornas klädval, deras ställning kring 
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den enskildes klädkonsumtion samt attityder kring mannens roll i deras 

klädval.  

 

 

3.7 Metodkritik av kvalitativ metod 
Vid utförandet av en kvalitativ metod kan intervjuareffekten uppstå, 

exempelvis att respondenten påverkas av intervjuarens kroppsspråk. 

Intervjuareffekten kan problematisera reliabiliteten, för att undvika detta 

användes en bandare vid intervjuerna. Det är som intervjuare väldigt viktigt 

att tänka på sitt eget uppförande, att inte göra misstyckande miner, gester 

eller dylikt när respondenten svarar på frågorna. Det är inte bara det man 

säger i ord som kan påverka den intervjuade utan kroppsspråk kan ha minst 

lika stor effekt.  

I en kvalitativ metod finns det även en risk att intervjuaren tolkar 

intervjusvaren utifrån egna förkunskaper och då finns risken att tolkningarna 

blir subjektiva. 

I undersökningen finns det en svårighet att garantera att kvinnorna svarar helt 

ärligt på frågorna och istället svarar på ett sätt hon tror att hon förväntas göra. 

Det finns även en risk att respondenterna förvränger verkligheten för att 

själva framstå på ett sätt som de i själva verket inte är. Det kan bland annat 

röra sig om förfiningar och att de undviker att berätta saker om de känner sig 

generade eller besvärade inför den som intervjuar. En fördel med den 

använda metoden kan vara att intervjuerna gjordes individuellt och på så vis 

har kvinnorna inte blivit påverkade av vad någon annan har svarat på 

frågorna. 

Problematiskt kan även vara att avgöra hur stor del av svaren som kan 

tillskrivas kvinnornas geografiska position.  

 

 

3.8 Förförståelse 

Världen blir obegriplig utan förförståelse, vi måste alltid närma oss en 

situation med hjälp av den för att kunna förhålla oss till något (Allwood 

2004, s. 94). Förförståelse och ett intresse för det som ska undersökas behövs 

för att arbetet ska fortlöpa smidigare då en kvalitativ metod bygger på 

tolkningar. I den här undersökningen är det ett stort intresse för mode och 
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kläder som ligger till grund för förförståelsen, samt att uppsatsförfattaren 

själv är kvinna och i samma åldersgrupp som respondenterna.  

Förförståelse kan även vara till en nackdel och har en baksida om den som 

utför en undersökning skapat stereotyper om vissa människor och drar för 

stora slutsatser utifrån dessa. Detta är något som tagits i beaktande under hela 

undersökningsprocessen genom att verkligen låta respondenterna tala till 

punkt och att inte lägga orden i munnen på dem eller leda dem på andra 

sidospår. 

 

 

3.9 Genomförande av intervjuerna 

Det var en strävan att utföra intervjuerna i en bekväm miljö för att få 

respondenten att känna sig avslappnad och därmed öka chanserna till mer 

uttömmande svar. Respondenterna fick därför själva välja mötesplats och det 

ledde ofta till att intervjun utfördes på ett café eller hemma hos dem. 

Intervjuerna utgick ifrån en intervjuguide som består utav 30 frågor och 

tillsammans ämnar svara på frågeställningarna. Intervjuguiden användes för 

att undvika att något skulle glömmas bort. Bedömningen gjordes även att 

jämförelser i intervjumaterialet lättast görs då det finns en ordnad struktur att 

utgå ifrån. Ibland ställdes frågorna i ordningen enligt intervjuguiden men 

ibland ledde vissa svar till att det naturligaste var att hoppa bland frågorna. 

Stundtals gav även respondenten ett svar som besvarade flera frågor 

samtidigt, svaren utgjorde delar i ett sammanhängande resonemang. Därmed 

besvarades frågan utan att den direkta frågan hade ställts.  

Intervjuerna spelades in med bandspelare under ett personligt möte om cirka 

45 minuter. När ett personligt möte inte var möjligt på grund av tidsbrist eller 

liknande gjordes intervjun per telefon eller via e-post. E-postintervjuerna 

ledde ofta till ett bollande fram och tillbaka om respondenten inte förstod 

frågan eller om ett ytterligare eller tydligare svar önskades av intervjuaren.  

Hanteringen och databehandlingen strukturerades och bearbetades noga 

eftersom det var många olika intervjuer att behandla. Resultatet tolkades och 

beskrevs i ord. Det var en tidskrävande process och ett långvarigt arbete har 

lagts ner på intervjuerna.  

Motgångar under intervjuerna var bland annat tidsbrist och eftersom de flesta 

kvinnorna från Stockholm är studenter och temporärt utspridda över hela 

landet var det svårt att ordna möten för intervjuer.  
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Några respondenter förstod inte skillnaden på fråga 8 och 9 i intervjuguiden 

vilket ibland ledde till problem när intervjun gjordes över e-post. Fråga 9 

borde därför ha formulerats på ett annat sätt. 

 

 

3.10 Anonymitet 

Var och en av de intervjuade kvinnorna har blivit informerade om vad deras 

svar kommer att användas till och alla har fått möjligheten att vara anonyma. 

Då majoriteten av kvinnorna hade en sådan önskan kommer alla att vara 

anonyma i uppsatsen. De namn som nämns är alltså påhittade. 
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4. RESULTAT/EMPIRI 

Detta avsnitt redovisar resultaten från de individuella intervjuerna. Först 

görs en kort presentation av städerna Stockholm och Karlskrona för att få en 

bättre inblick i de intervjuades hemmiljö. Intervjuerna redovisas inte var för 

sig utan sammanställs under olika rubriker som följs av citat. Rubrikerna 

följs av siffror inom parentes som visar vilka frågor i intervjuguiden som tas 

upp för att lättare se olika grupperingar. Sedan presenteras en geografisk 

skillnad för att se hur kvinnorna svarat på frågorna beroende på om de är 

boende i Stockholm eller Karlskrona. 

 

Sveriges huvudstad Stockholm (som ligger i Uppland och Sörmland) har ett 

invånarantal på 818 603 (2009-06-30) (www.stockholm.se). Enligt 

Utrednings och Statistikkontoret AB är 75 392 av dessa kvinnor i åldrarna 

20-30. Stockholm har ett stort utbud av klädaffärer och det finns en god 

tillgång till variation, både nationell och internationell. 

Karlskrona är residentstaden i Blekinge län med invånarantalet 63 342 (2009-

12-31) (www.karlskrona.se). Enligt Pia Kronengen på 

Kommunledningsförvaltningen i Karlskrona bodde det i kommunen vid 

årsskiftet 3 830 kvinnor i åldrarna 20-30 år. Karlskrona utökas ständigt och 

de senaste tio åren har befolkningsmängden ökat med 2946 personer. 

Karlskrona har ett relativt begränsat antal klädaffärer och variationen är liten. 

Där finns bara de vanligaste svenska klädaffärerna såsom HM, Lindex och 

Gina Tricot. 

 

 

De resultat som framkommit i undersökningen kan inte ses som 

representativt för kvinnor generellt utan endast för kvinnor i Stockholm och 

Karlskrona. Utifrån intervjusvaren kan generaliseringar göras och olika 

tendenser ses. Varje intervju utgick från en intervjuguide om 30 frågor och 

aldrig färre. Nio kvinnor från vardera stad deltog i studien.  

Endast en utav de intervjuade kvinnorna har barn. Löneskillnaden i städerna 

(en genomsnittlig lön i Stockholm är högre än i Karlskrona) är inte väsentlig 

och bör inte räknas in i resultatet då majoriteten av kvinnorna från Stockholm 

studerar medan nästan alla kvinnorna från Karlskrona arbetar. 
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De intervjuade är: 

 

Från Karlskrona   Från Stockholm 

Anna, 23    Anna, 24 

Emelie, 24     Elizabeth, 26 

Emma, 24    Erika, 22 

Erika, 24     Hanna, 25 

Jenny, 23    Isabelle, 25  

Johanna 1, 23   Kei, 29 

Johanna 2, 24    Lovisa, 24 

Louise, 24    Petra, 25 

Therese, 27    Rita, 25 

 

 

 

4.1 Klädintresse och inspiration (1,2,3,4)  

Alla respondenter utom två svarade att de är klädintresserade. Flera svarade 

att de är mycket intresserade, en förklarade att hon mest är intresserad av att 

klä sig fint. Ett fåtal respondenter berättade att de har ett intresse för kläder 

men de skulle inte beskriva sig själv som någon med ett brinnande 

klädintresse.  

Kvinnorna berättade att de hämtar klädinspiration från olika håll. Majoriteten 

gav svar att de får inspiration genom att se på hur vänner klär sig. Andra svar 

var från butiker, människor på stan, klädkataloger, tidningar (Elle, Plaza och 

Glamour), tv, reklam, modet, internet (modebloggar, nätbutiker), den 

amerikanska kändiseliten, Expressen och Aftonbladets modesidor. En kvinna 

svarade att hon mest spontanshoppar utan att ha blivit inspirerad innan.  

 

Hälften av respondenterna har inte någon förebild när de väljer sina kläder. 

Resterande uttalade att de ser offentliga personer som stilförebilder men att 

dessa ofta varierar.  

 

Jenny 23, Karlskrona ”Nej, jag har ingen stilförebild men jag blir rätt 

inspirerad av skyltdockorna och vad personalen i butikerna har för kläder”. 
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Anna 24, Stockholm ”Det varierar väldigt mycket vilken stilförebild jag har, 

jag håller mig nog aldrig till en och samma så länge. Just nu är sångerskan 

Rihanna en person som jag tar mycket idéer ifrån. Tidigare var det 

fotomodellen Alice Dellal. Många av mina vänner klär sig väldigt snyggt 

också. Men jag försöker alltid utgå ifrån min kroppsform och vilka färger jag 

passar i”. 

 

Emma 24, från Karlskrona ”Jag tror jag har lättare att inspireras av 

”vanligt” folk och tro att jag kanske också kan se bra ut i kläderna, än om de 

suttit på en supermodell där klänningen är fastnålad i ryggen”.  

 

Geografisk skillnad: De respondenter som gav svar att de inte är 

klädintresserade bor i Karlskrona. Överlag finns ett större klädintresse hos 

kvinnorna boende i Stockholm och de tycker bättre om att klä sig utstickande. 

De ägnar mer tid åt att finna inspiration på olika håll och inte endast genom 

att se vad andra har på sig vilket var fallet med kvinnorna från Karlskrona. 

Fler kvinnor från Stockholm än från Karlskrona har kändisar som 

stilförebilder.   

 

 

4.2 Varför man klär sig som man gör (5,6,7) 

Åtta respondenter förklarade att de klär sig som de gör eftersom det är 

bekvämt och snyggt. Av dessa åtta är fem karlskroniter och tre är från 

Stockholm. De vill trivas i sina kläder, då känner de sig mest bekväma. Tre 

kvinnor från Stockholm klargjorde att de klär sig som de gör för att uttrycka 

sig själva och sin personlighet. Genom kläderna de har på sig vill de belysa 

vilka de är.   

 

Petra 25, Stockholm ”Jag tycker om att till viss del följa trender men jag 

skulle aldrig klä mig i något enbart för att det anses hipt och modernt om jag 

kände mig obekväm i det”. 

  

Erika 24, Karlskrona ”Jag vill se fräsch ut, det ska vara skönt att bära 

kläderna. I grund och botten kanske det handlar om att passa in och bli 

omtyckt. Jag är även en sådan person som inte hela tiden orkar bry mig och 
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tänka på vad jag har på mig och att det ska vara ”inne”. Jag tar bara något i 

garderoben utan att tänka”.  

 

Hanna 25, Stockholm ”Jag klär mig som jag gör för att jag trivs allt som 

oftast i min stil, jag tycker det är roligt med kläder och mode och jag gillar 

att klä mig, det är en extra piff”. 

 

Majoriteten av kvinnorna berättade att de vill framstå som hela och rena. 

Någon svarade att hon vill säga att hon bryr sig om vad hon har på sig men 

att det inte ska synas för mycket. Flera kvinnor svarade att situationen de 

befinner sig i avgör vad de vill säga med sina kläder. Det är skillnad om de är 

på en föreläsning eller på fest. Flera svarade att de i högre grad vill uttrycka 

något med kläderna då de ska på fest. 

Fyra kvinnor från Karlskrona svarade att de inte vill uttrycka något speciellt 

med sina kläder och att de inte har någon bakomliggande tanke när de väljer 

vad de ska ha på sig. 

 

Petra 25, Stockholm ”På fest är det många tjejer som klär sig mycket mer 

utmärkande än vad de gör till vardags. Jag brukar också till exempel ha 

kortare kjol och mer urringat”. 

 

 Emelie 24, Karlskrona ”Till fest försöker jag ibland visa upp mig mer, 

kanske tightare kläder som visar figuren eller något mer 

uppseendeväckande”.  

 

Kei 29, Stockholm ”Jag har en skiftande klädstil och kan bära allt från 

baggy till bal. Jag klär mig helt efter humör och ändamål. Och jag kan också 

trivas lika bra i det ena som det andra. Varför? Ja, det är väl någonstans 

modehusen som styr i hierarkin. Det som finns och blir populärt det tycker 

man om, eller så kommer man troligtvis ”lära” sig att tycka om det”. 

 

Therese 27, Karlskrona ”Jag vill egentligen inte säga något särskilt med 

mina kläder. I Karlskrona får det inte riktigt synas för mycket att man har 

ansträngt sig med sitt utseende och sina kläder, det gäller att inte sticka ut 

för mycket”. 
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Då respondenterna blev tillfrågade när de känner sig som finast blev svaren 

varierande. Två från Stockholm och en från Karlskrona svarade att de känner 

sig mest fina när de bär en klänning. Sju svarade att det är när de har gjort sig 

i ordning för fest, fyra av dessa var från Karlskrona. Två kvinnor från 

Karlskrona känner sig finast till vardags. Flera svarade att de känner sig finast 

när de bär ett nytt klädesplagg.  

 

Erika 21, Stockholm ”När jag är på fest känner jag mig som allra finast. Då 

har jag klätt mig i mina finaste och kvinnligaste kläder som framhäver mina 

former på bästa sätt. För mig är det extra viktigt att känna mig fin när jag är 

på fest. Fester är väldigt bra tillfällen för att skapa nya kontakter och kanske 

träffa nya killar”. 

 

Anna 23, Karlskrona ”När jag känner mig bekväm. Jag kan tycka att kläder 

på andra är jättesnygga att de sedan inte är fina på mig för att jag inte 

känner mig bekväm”.  

 

Petra 25, Stockholm ”Jag känner mig finast när jag har klätt upp mig lite. Ett 

par snygga tighta jeans och en fin topp tillsammans med ett par höga 

klackar, då känner jag mig fin”. 

 

Johanna 2, 24, Karlskrona ”Jag känner mig oftast som mest fin när jag har 

köpt något nytt och fräscht inför en fest”. 

Geografisk skillnad: Överlag klär sig kvinnorna från Karlskrona som de gör 

då det är bekvämt och snyggt. Respondenterna från Stockholm vill uttrycka 

sin personlighet genom kläderna.  

 

 

4.3 Pressen att vara snygg för män eller andra kvinnor (8,9) 

Två kvinnor från Karlskrona samt två från Stockholm känner press över att 

vara snygg för män. Resterande svarade att det beror på situation och humör 

om de känner press. En kvinna berättade att hon känner mer press nu när hon 

är singel än vad hon gjorde då hon hade pojkvän. En annan förklarade att 

pressen hon känner över att vara snygg mest kommer från henne själv. Några 
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svarade att de inte känner direkt press, men de vill ändå vara snygga eftersom 

de tycker att det är viktigt.  

Flera av de intervjuade framförde att de känner större press att vara snygg för 

andra kvinnor. En respondent berättade att hon anstränger sig mer då hon ska 

träffa sina tjejkompisar än när hon ska träffa en man.  

 

Emelie 24, Karlskrona ”Jag tror jag känner mer press från den kvinnliga 

sidan, vi tittar mer och pratar gärna om andras utseende. Männen förstår jag 

mig ändå inte på, ofta har de en helt annan åsikt än vad jag har. Men 

självklart vill jag att andra ska tycka att jag ser bra ut, män som kvinnor”.  

 

Lovisa 24, Stockholm ”Ja ibland klär jag mig för att andra tjejer ska tycka 

att jag är fin. Vissa tjejer uppmärksammar om man har fina kläder på sig, 

män är lite sämre på det”. 

 

Majoriteten svarade att de kände en betydlig större press över att vara snygg 

för männen när de var yngre.  

 

Anna 24, Stockholm ”Jag kände väldigt mycket press för några år sen när 

jag var yngre, kanske inte just bara för pojkvännen utan även hans vänner. 

Jag ville anses som vacker. Men det är nog inte något som jag skulle känna 

idag”. 

 

Therese 27, Karlskrona ”I min ungdom kände jag mer press att vara snygg 

för killarna ”. 

 

Geografisk skillnad: Det var ingen tydlig skillnad i svaren bland kvinnorna 

beroende på var de bor. 

 

 

4.4 Vem man klär sig för och vad andra tycker (10,11,19,20,21)  

Majoriteten klär sig snyggt för sin egen skull. Ibland känner de dock press att 

allmänt klä sig snyggt. Några berättade att de kände mer press att klä sig 

snyggt när de var yngre. Flertalet respondenter var emellertid överens om 

vikten av att allmänt känna sig fin, detta eftersom de mår bättre då och blir på 
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godare humör. Flera respondenter tycker inte att pressen är i negativ 

bemärkelse, utan de vill klä sig snyggt eftersom de känner sig mer självsäkra 

då och vågar ta för sig mer. 

 

Erika 24, Karlskrona ”Vissa dagar när min inre självkänsla inte är på topp 

kan jag känna en press att klä mig snyggt. Känner jag då att mitt hår har 

utväxt, magen putar ut och fettet är löst kan jag bryta ihop över att jag inte 

klär mig fräscht, inte har några nya kläder och är en allmänt tråkig 

människa”. 

 

Hanna 25, Stockholm ”Jag kan känna press ibland fast mest då för mig själv, 

att jag inte riktigt håller uppe min stil, jag kan känna mig tråkig om jag klär 

mig för bekvämt dagar då jag inte orkar och då handlar det väl även om en 

ovilja att andra ska tycka jag klär mig trist”. 

 

Anna 23, Karlskrona ”Det är klart att det är press att vara snygg när man 

går ut en helg till exempel. Men det är ju en press man själv är med och 

skapar. Man vill ju vara och känna sig snygg, så pressen är ju inte negativ i 

den bemärkelsen”. 

 

Rita 25, Stockholm ”Då jag tycker att det är väldigt kul med kläder klär jag 

mig för min egen skull och för att det är roligt, men en stor del handlar nog 

ändå om att vara fin inför andra”.  

 

Alla respondenter utom två från Karlskrona blir gladare om en kvinna 

komplimenterar deras kläder än om en man gör det. Några tycker att det är 

lika viktigt att göra sig fin för båda könen, men att män är mycket sämre än 

kvinnor på att ge komplimanger och på att uppmärksamma när de har 

ansträngt sig. En respondent förklarade att hon ibland klär sig snyggt för att 

andra kvinnor ska tycka att hon är fin. En annan tycker att kvinnor är mycket 

mer dömande än vad män är.  

 

Erika 24, Karlskrona ”Många gånger klär jag mig för att andra kvinnor ska 

tycka att jag är fin men det är inte alltid jag orkar bry mig om vad andra ska 

tycka. Det är tjejer i samma ålder som utgör den största pressen eftersom jag 
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många gånger ser dem som konkurrenter och försöker då hålla samma eller 

högre klass än dem vad gäller utseende”. 

 

Kei 29, Stockholm ”Jag kan be om råd eller tips av andra kvinnor. Men det 

är inte på något sätt avgörande”. 

 

Emelie 24, Karlskrona ”Ja, jag uppskattar mer om andra kvinnor tycker att 

jag är fin, för det får man oftare höra genom komplimanger. Det är sällan 

männen uttrycker det, eller i alla fall för mig, då jag dels alltid haft pojkvän, 

och dels alltid umgåtts med ”snygga” kompisar som fått all uppmärksamhet 

från killarna”. 

 

Majoriteten av respondenterna önskar att de hade brytt sig mindre om vad 

andra tycker om deras kläder. Samtidigt tror de att det är de själva som bryr 

sig mest. Fler respondenter uttryckte en önskan om att de brytt sig mindre om 

vad andra tycker om deras kropp än om kläderna. Många svarade att de 

brydde sig mer när de var yngre.  

 

Erika 21, Stockholm ”Vad det gäller kläderna önskar jag inte det. Jag kan gå 

ut och känna att jag inte har skitsnygga kläder på mig utan att känna någon 

press på mig. Vad det gäller min kropp hade jag väl ibland önskat att jag 

brydde mig lite mindre”. 

 

Jenny 23, Karlskrona ”Ja! Mest önskar jag att jag brydde mig mindre om vad 

andra tycker och tänker om min kropp”. 

 

Elizabeth 25, Stockholm ”Ja, om folk slutade kommentera och bry sig skulle 

det nog minska min osäkerhet kring det”. 

 

Angående en önskan om att klä sig annorlunda, sticka ut mer och dylikt var 

det en överlägsen majoritet som svarade att de inte önskar det. Några gav 

svar att det önskar att de hade råd att köpa dyrare kläder av bättre kvalitet. 

Det finns en stor vilja hos kvinnorna att köpa mer kläder men ekonomin 

tillåter inte det. Flera önskar att de vågade klä sig i mer färger eftersom det 

piggar upp.  
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Erika 24, Karlskrona ”I så fall hade jag velat vara mer modemedveten och 

klätt mig mer fräscht och ”storstads-inne”. Använt mer speciella utmärkande 

moderna kläder, hittat de udda varianterna som ingen annan har hemma”. 

 

Anna 23, Karlskrona ”Ja, ibland kan jag känna att jag skulle vilja sticka ut 

lite mer, eller ändra lite av färgskalorna i garderoben. Men jag tror inte det 

handlar om att jag inte vågar utan om att jag ofta handlar kläder i samma 

färgskalor som jag brukar, liknande modeller och så. Mer av en vana än att 

jag inte skulle våga”. 

 

Lovisa 24, Stockholm ”Jag kan önska att jag var klädd mer varierande än 

vad jag är. Att jag skulle ha många olika stilar men jag är nog lite för slö för 

det och för fattig nu”. 

 

Omkring hälften av respondenterna replikerade att män och kvinnor har lika 

mycket press på sig att se bra ut. Många svarade att det har svängt då de anser 

att det förr var mycket mer press bara på kvinnor. Flera svarade att det är 

kvinnorna själva som sätter press på varandra. Andra menade att kvinnor har 

mer press på sig på grund av att de har press på sig att vara sminkade. Några 

menade att medierna som talar om för oss hur vi ska se ut främst är riktade 

till kvinnor och därmed är det större press på kvinnor. En respondent svarade 

att män har högre krav att vara snygga.  

 

Johanna 1, 23, Karlskrona ”Vi kvinnor har med krav på oss att vara snygga, 

speciellt när det gäller smink". 

Rita 25, Stockholm ”Jag tycker kvinnor har större press på sig att vara 

snygga, både från sig själva, medierna och samhället”. 

Louise 24, Karlskrona ”Jag tror det beror på var man bor, i en större stad är 

det nästan 50/50 tror jag. Men visst överlag känner nog kvinnor att de måste 

vara snygga i större utsträckning än män”.  

  

Geografisk skillnad och likhet: Fler kvinnor från Stockholm än från 

Karlskrona blir gladare om en kvinna komplimenterar deras utseende än om 

en man gör det.  
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Fördelningen var jämn i svaren mellan städerna kring frågor som gällde 

önskan om att bry sig mindre om vad andra tycker och tänker om deras 

kläder.  

Ett övervägande antal som gav svar att det är lika stor press på båda könen att 

klä sig snyggt var från Stockholm. 

En likhet bland svaren i de båda städerna är att de inte önskar att de vågar klä 

sig annorlunda eller sticka ut mer. (Stockholm vill klä sig utstickande och gör 

det. Karlskrona vill inte göra det och gör det heller inte.)  

 

 

4.5 Avgörande vid klädköp (12,13) 

Ett övervägande antal av respondenterna replikerade att avgörande vid ett 

klädköp är att plagget sitter bra och passar deras kropp. De ska även känna 

sig bekväma, vilket de menar hör ihop med att plagget måste vara till 

kroppsformens fördel. Ett fåtal svarade att ett plagg ska vara skönt. Ett plagg 

ska dölja skavanker och framhäva delar kvinnorna är nöjda med. Andra 

avgörande faktorer är om färgen passar deras utseende, om plagget är 

användbart, om de har råd, är det prisvärt, är det deras stil, kommer de 

fortfarande att gilla plagget om en vecka, behöver de verkligen plagget, 

passar det till kläder de redan har?  

 

Therese 27, Karlskrona ”Om plagget är bekvämt, snyggt och om jag ser tjock 

ut. Som alla andra tjejer antar jag”. 

 

Hanna 25, Stockholm ”Plagget måste kännas bra för att jag ska köpa det, det 

måste klä mig. Sen är även priset viktigt”. 

  

Johanna 2, 24 Karlskrona ”Jag köper ett plagg om jag känner att det är min 

stil, om jag tror att jag kommer använda plagget mer än en gång och 

kroppen ska se bra ut i plagget”. 

På frågan vad som är viktigast med hur ett plagg ska vara förklarade alla att 

plagget ska sitta bra och passa deras kroppstyp. Flera påpekade även att 

plagget ska vara användbart och snyggt.  

Kvinnorna svarade att de känner sig obekväma och känner sig osäkra om ett 

plagg inte sitter som de vill att det ska. De köper inte kläder enbart för att det 
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är snyggt, först och främst ska det passa kroppsformen. Några menade att det 

beror på vad det är för klädesplagg. Festplagg fordrar inte lika mycket 

bekvämlighet som vardagsplagg. På fest gör det inget om kläderna sitter 

obekvämt, då är det viktigt att kläderna framhäver kroppen på bästa sätt. 

Flera respondenter underströk att de aldrig skulle köpa ett plagg enbart för att 

det är modernt om de inte tycker att det är snyggt.  

 

Isabelle 25, Stockholm ”Jag skulle aldrig köpa något som inte passade eller 

såg bra ut bara för att det är modernt”. 

 

Johanna 1, 23, Karlskrona ”Ett plagg ska vara skönt men framför allt måste 

det sitta snyggt”. 

 

Louise 24, Karlskrona ” Det som är viktigast med ett klädesplagg är att det 

sitter snyggt och passar min kropp”. 

 

Geografisk skillnad: Ingen. 

 

 

4.6 Kvinnan och mediers kroppsideal (14,15,16,17,18) 

På frågan ”om samma kvinna har på sig en svart klänning, när tycker du att 

hon är snyggast- när hon är smal eller större?” svarade fem respondenter från 

Karlskrona ”smal”. Det är mer än hälften av de intervjuade kvinnorna från 

Karlskrona. Några replikerade att det beror på kvinnan och att det handlar om 

proportioner. Andra svarade att vissa kvinnor kan bära upp en större 

kroppshydda, ingen nämnde att en del kvinnor kan bära upp en smal kropp. 

Några svarade att det beror på vilken typ av klänning det är. Olika klänningar 

passar bättre för olika kroppstyper.  

 

Petra 25, Stockholm ”Det beror på vilken typ av klänning det är. Men en 

smalare kvinna har generellt lättare att hitta en passform som sitter 

smickrande enligt mig”. 

 

Erika 21, Stockholm ” Jag tycker tyvärr som man inte ska tycka egentligen, 

smalt är snyggt. Men kurvor är alltid snyggast! Man kan ju ha fantastiskt fina 

kurvor utan att vara en tjockis”. 
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Emma 24, Karlskrona ”I de flesta fall skulle jag svara smal, men det finns 

större kvinnor som det säkert skulle sitta finare på än en alldeles för smal 

kvinna. Det beror helt enkelt på vilka kvinnor det är”. 

  

Fyra respondenter från Karlskrona menade att de hade besvarat frågan på 

liknande sätt för tio år sedan, alltså att den smala kvinnan är snyggast. En 

respondent visste inte hur hon skulle ha svarat. De allra flesta replikerade att 

de för tio år sedan hade svarat att den smala kvinnan var snyggast. En 

respondent från Karlskrona förklarade att hon inte brydde sig så mycket om 

storlek för tio år sedan som hon gör idag, då hon tycker att den smala kvinnan 

är den mest vackra.  

 

Emelie 24, Karlskrona ”Jag hade inte svarat lika tydligt att smalt är snyggast 

tror jag. De kvinnor jag kollar på idag (för att de har snygga kläder) är 

oftare smalare, troligen för att jag tycker att kläderna sitter snyggare på dem 

och att det är därför jag kollar på just dem”. 

 

Elizabet 25, Stockholm ”För tio år sedan hade jag nog svarat att den smala 

kvinnan var snyggast. Idag tycker jag att det beror på kvinnan i sig”. 

 

Fem respondenter från Karlskrona samt tre från Stockholm svarade ”nej” på 

frågan om de tycker att skönhet och slankhet är två begrepp som hör till 

varandra. En annan gav svar att hon oftast tycker att skönhet och slankhet hör 

ihop. Vidare svarade en respondent att det inte nödvändigtvis behöver vara 

så. Tre menade att en fin personlighet och skönhet hör ihop. Någon svarade 

att kurvor är snyggt, men det inte får gå till överdrift.  

 

Isabelle 25, Stockholm ”Inte nödvändigtvis, jag tycker att kurvor är väldigt 

snyggt men inte för mycket. En normalviktig tjej ser bättre ut i kläder än 

någon som är sjukligt fet respektive sjukligt smal”. 

 

Emelie 24, Karlskrona ”Ja, fast man kan vara en skönhet utan att vara slank 

och tvärtom”. 
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Elizabeth 25, Stockholm ”Ja, med tanke på att alla kvinnor som exponeras i 

medierna är vackra och smala”. 

 

En respondent från Karlskrona tycker att medierna har skapat ett bra ideal. 

Sju från Karlskrona samt åtta från Stockholm tycker inte det. Dessa 15 tycker 

att det är alltför mycket fokus på det extremt smala. Andra menade att det är 

dåligt att medierna inte har variation. Två kvinnor svarade att det är bra att 

medierna numera fokuserar på hälsa och mental hälsa istället för kaloriintag 

och midjemått, till skillnad från förr då det var tvärtom.   

 

Elizabeth 25, Stockholm ”Den smala kvinnan har mycket mer utrymme. Det 

finns inte mycket plats kvar åt den normalbyggda, större kvinnan”. 

 

Emma 24, Karlskrona ”När det gäller catwalkmodellerna har medierna inte 

skapat ett bra ideal. Men vanliga klädmodeller är ju inte sjukligt smala och 

ser bara sunda ut och det är ett bra ideal”.  

 

Anna 24, Stockholm ”Nej, det tycker jag inte. Det är smalt som gäller, eller 

smal med stora bröst. Det känns som att unga tjejer blir vuxna väldigt fort 

idag. De vill vara sexiga och jag tror att medierna har en stor roll i det”. 

 

Emelie 24, Karlskrona ”Nej. De flesta är åt det smala hållet och det har blivit 

så illa att det är roligare att kolla på en film om personerna är snygga att 

titta på”. 

 

Petra 25, Stockholm ”Nej. Alla vet att mediebilden av en vacker kvinna är 

smal och det tycker jag är fel”. 

 

Fyra kvinnor från Karlskrona och fem från Stockholm vill inte se ut som 

mediernas ideal. Resterande vill det, men med en viss tvekan. Flera vill se ut 

som det sunda idealet medierna målar upp, andra svarade att det viktigaste är 

att de mår bra. Två förklarade att de blir påverkade vare sig de vill eller inte. 

Någon vill se ut som mediernas ideal fast med tydligare muskulatur. 

 

Erika 21, Stockholm ”Mer eller mindre. Det är klart att man skulle vilja 

ändra vissa saker på sig själv när man ser vackra kvinnor i tidningar 
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överallt. Tyvärr är väl mediernas ideal även mitt ideal, jag har väl fått det 

därifrån”. 

 

Emelie 24, Karlskrona ”Jag vill vara smal, men inte så smal som jag 

upplever mediernas ideal. Jag tycker det är viktigare att se sund ut och har 

vant mig vid min runda rumpa”. 

 

Anna 24, Stockholm ”Nej det är det nog inte. Men om jag tittar på ett snyggt 

modejobb i ett modemagasin så skulle jag kanske vilja se ut lite så men inte 

just som modellen då utan mer klädmässigt. Sen skulle jag nog vilja ha en 

mer vältränad kropp, så lite vill jag nog följa idealet men då får man jobba 

för det, inte svälta sig. Jag vill ta den sunda vägen dit i så fall, inte offra för 

mycket för det”. 

 

Rita 25, Stockholm ”Både ja och nej. Jag tycker att mediernas ideal är 

orealistiskt men jag vill nog ändå se ut så på något sätt”. 

 

Geografisk skillnad och likhet: Fler respondenter från Karlskrona än från 

Stockholm tycker att en smal kvinna är snyggare än en större. Det är en 

relativt jämn fördelning i svaren då kvinnorna tycker att medierna skapat ett 

dåligt ideal.  

 

 

4.7 Konsumtion som uttrycksmedel och begär 

(22,23,24,25,26,27,28) 

Respondenternas klädkonto skiljer sig beroende på om de är från Karlskrona 

eller Stockholm. Respondenterna från Stockholm lägger ner mer pengar på 

kläder än vad karlskronaborna gör. Snittet för stockholmarna är ungefär 3000 

kronor medan snittet för karlskroniterna är cirka 500-1000 kronor. Flera av 

de respondenter som studerar replikerade att de la ner mer pengar på kläder 

när de inte studerade. De beskrev att det blir en fråga om ekonomisk tillgång 

då de gärna hade handlat mer kläder än de nu har råd med. 

 

En överlägsen majoritet av respondenterna från Karlskrona handlar kläder 

någon gång i månaden. Två svarade att de handlar en gång i veckan.  
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Hälften av respondenterna från Stockholm svarade att de handlar kläder en 

gång i månaden medan den andra hälften gav svar att de handlar en gång i 

veckan.  

 

Fyra av respondenterna boendes i Karlskrona impulsshoppar aldrig, två 

svarade att de gjorde det när de var yngre. Det var inte någon av 

respondenterna från Stockholm som aldrig impulsshoppar. Några svarade att 

de bara gör det ibland.  

 

Erika 24, Karlskrona ”Ibland gör jag det, det är lite som en drog. Har jag 

börjat och vet att jag har pengar över är det svårt att inte vara sugen på att 

handla något mer”. 

 

Kei 29, Stockholm ”Det är sällan jag går på stan bara för att handla något 

speciellt”. 

 

Therese 27, Karlskrona ”Jag impulsshoppar inte så mycket längre, jag gjorde 

det mer när jag var yngre”. 

 

Hälften av respondenterna berättade att de kan känna ett behov av att köpa 

kläder bara för köpandets skull. Den andra hälften svarade ”nej” eller att de 

mer gjorde det när de var yngre. Tre kvinnor från Stockholm förklarade att 

det aldrig eller mycket sällan känner ett behov av att köpa kläder bara för 

köpandets skull. 

 

Isabelle 25, Stockholm ” Ibland vill man bara spendera pengar!” 

 

Anna 23, Karlskrona ”Någon gång har det hänt att jag blivit sugen på att 

köpa något, handla och ha med en klädkasse hem, men det händer inte alls 

ofta”. 

 

Petra 25, Stockholm ”Ja! Jag blir glad av att shoppa”. 

 

En överlägsen majoritet av respondenterna svarade att de kan känna en 

avundsjuka på andra människor som har tillgång till mer kläder än vad de 



 

 

 

  45 (69) 
 

har. Många tröttnar fort på sina kläder och känner sig tråkiga. De förklarade 

att de då kan känna en avundsjuka på andra kvinnor som har tillgång till mer 

kläder. Några svarade att shopping ger en bra känsla eftersom man då går 

omkring med shoppingkassar. Då ser andra att man har köpt något och de 

menar att det känns bra. Nästan alla som svarade ”ja” menade att ekonomin 

inte tillåter dem att köpa så mycket kläder som de vill. 

 

Jenny 23, Karlskrona ”Ja, jag hade gärna haft mer pengar till att handla 

kläder. Jag prioriterar för det mesta mina pengar på festkläder och hade 

gärna varit lite mer vardagsfin”. 

 

Emelie 24, Karlskrona ”Jag blir inte avundsjuk över att andra kvinnor har 

mer kläder, utan snyggare kläder och att de ser snyggare ut i dem”. 

 

Isabelle 25, Stockholm ”Jag känner inte en avundsjuka, jag blir snarare 

inspirerad att jobba hårt så jag kan köpa själv”. 

 

Erika 21, Stockholm ”Jag vill verkligen kunna köpa mer kläder. Jag vill äga 

allt”. 

 

Inte någon känner att andra människor blir avundsjuka på dem när de handlar 

nya kläder. 

 

Majoriteten svarade att de känner lycka och glädje när de handlat kläder. 

Ibland i kombination med ångest som kommer en stund senare. De förklarade 

att de får ångest då de gjort av med pengar som de egentligen inte tycker att 

de har tillgång till. Några replikerade att de får ångest då de redan har för 

mycket kläder. En kvinna berättade att hon blir otroligt nöjd och lycklig då 

hon hittar ett snyggt plagg på rea. Två svarade att de handlar kläder då de är 

ledsna för att må bra igen.  

 

Geografisk skillnad och likhet: Respondenterna från Stockholm spenderar 

mer pengar på kläder än de från Karlskrona. Respondenterna från Stockholm 

handlar kläder oftare än de från Karlskrona, de handlar även oftare på impuls.  

Gemensamt för respondenterna i båda städerna är att shopping framkallar 

samma känslor. 
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4.8 Vikten av att ha moderiktiga kläder (29,30) 

Inte någon svarade att det är viktigt att ha kläder som är ”det allra senaste”. 

De flesta gav svar som ”nej, inte alls” och ”absolut inte”. Flera förklarade att 

de är väldigt sena med nya trender. 

En svarade att det är viktigt i en viss omfattning att ha moderiktiga kläder. En 

annan replikerade att det är viktigt att hålla någorlunda koll på vad som är 

trendigt.   

 

Kei 29, Stockholm ”Nej, men vissa märken kan vara viktigt för mig, men inte 

att följa modesvängen. Sen om det är något nytt som jag verkligen vill ha men 

inte kan köpa så blir det en frustration. Men det är inte viktigt, nej”. 

 

Lovisa 24, Stockholm ”Nej, modet är inte alltid fint så jag håller mig till vad 

jag anser är fint”. 

 

Erika 24, Karlskrona ”Det är viktigt att ha några plagg i garderoben som är 

det allra senaste, det gör att jag känner mig fräsch och up to date. Annars 

känner jag mig tråkig och ser alla andra tjejer som fräschare konkurrenter, 

vilket många gånger påverkar min självkänsla”. 

 

Majoriteten vill inte ha mer moderiktiga kläder. De förklarade att andra saker 

är viktigare. De flesta tycker det är viktigare att kläderna passar deras egen 

stil och de ska känna sig bekväma i kläderna. Några svarade att de vill köpa 

mer moderiktiga kläder men att de ofta inte passar. 

 

Isabelle 25, Stockholm ”Jag tycker att det är viktigare med en stil. Jag skulle 

hellre vilja ha det, en mer personlig stil än vad jag har nu”. 

 

Louise 24, Karlskrona ”Nej jag har min egen stil som jag blandar med det 

mode som finns. Jag känner inte att jag måste följa modet helt slaviskt”. 

 

Anna 24, Stockholm ”Nej, jag skulle vilja ha mera kläder, sådana kläder som 

passar min kropp och speglar min personlighet och stil. De där kläderna som 

man bygger upp en bild av i huvudet men som man sen inte hittar i 

butikerna”. 
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Johanna 1, 23, Karlskrona ”Nej, jag skulle inte vilja ha mer moderiktiga 

kläder. Jag bryr mig inte om det”. 

 

Geografisk skillnad: Ingen. 
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5. ANALYS 

Det här kapitlet analyserar de individuella intervjuerna utifrån de valda 

frågeställningarna och teorierna. Intervjuerna analyseras både var för sig 

och jämförs med varandra för att visa skillnader och likheter i svaren.  

 

5.1 Smal - tjock 

Undersökningen visar att frågor kring kvinnor och vikt väcker många 

reaktioner. Respondenterna började prata runt ämnet och nästan ursäkta sina 

åsikter om de tyckte den smala kvinnan är den vackraste. Kvinnorna vet att 

de kanske inte borde tycka så men gör det eftersom samhället säger åt dem att 

man är vackrast då man är smal. Värt att notera var att många svarade på ett 

sätt där det redan är underförstått att den smala är snyggast och närapå 

försvarade den större kvinnan. Därmed vet de att det som anses snyggt är att 

vara smal. Någon svarade att det beror på hur stor kvinnan är. Hur smal 

kvinnan är var inget respondenten över huvud taget funderade över.  

Flera respondenter svarade att medierna har för lite variation och bara 

exponerar en extremt smal kvinna. Det är så inpräntat i kvinnornas huvuden, 

och det är de även medvetna om. Anmärkningsvärt är att hälften av 

kvinnorna i undersökningen mer eller mindre vill se ut som medieidealet. 

Detta går i linje med Susan Bordo som påpekar att kvinnans omvärld i form 

av olika typer av medier ständigt påverkar hennes syn på sin kropp och 

kläder. Medierna är med och lyfter fram såväl som reproducerar ett magert 

modeideal.   

 

 

En kvinna svarade att ”sorgligt men sant är det den smala kvinnan som är 

mer vacker”. Dock gillar hon inte sjukligt smal, utan snarare normalt. Men 

frågan är då; vad är normalt? Vem avgör vad som är normalt? Vem har lärt 

henne vad som är normalt? Här kan paralleller dras till Judith Butler då hon 

talar om en social konstruktion där begreppet performativitet betecknar att 

kön iscensätts genom handlingar och tal. Handlingar och tal är i detta fall all 

typ av exponering medierna sänder ut, med budskapet att idealet för en 

kvinna är mycket smal.   

När kvinnorna svarar att olika klänningar passar olika kroppstyper kan man 

fråga sig vad de menar. I min tolkning blir underförstått att en större kvinna 
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inte bör klä sig i en kort åtsittande klänning utan att hon för sin egen skull bör 

bära något mer täckande och löst sittande. 

En kvinna svarade att hon inte förstod frågan. Återigen är det en form av 

försvarsställning då frågan inte är knepig, respondenten ombads blott svara 

”smal” eller ”större”. Kvinnan som svarade på frågan utgår troligtvis från att 

frågan redan underliggande har svaret ”smal” och försöker därmed jämna ut 

det hela genom att spela oförstående.  

En kvinna svarade att stora kvinnor kan ha mycket pondus och vara väldigt 

sexiga samtidigt som en liten nätt kvinna kan vara otroligt feminint vacker. 

Går en kvinnas kroppsstorlek och graden av hennes sexighet eller femininitet 

ihop? Enligt Susan Bordo är det precis så, kvinnor följer de krav som den 

kulturella konstruktionen av femininitet begär, alltså ju smalare man är desto 

mer feminin är man. Kvinnor strävar efter att vara smala eftersom det går 

hand i hand med att visa att man är en stark och självständig kvinna som inte 

faller för de frestelser hon utsätts för.   

En annan svarade att en kvinna kan bära upp ett plagg bra även om hon är 

större. Det blir tydligt vad det är som utmärker en vacker kvinna. Trots att de 

intervjuade måhända anser att en större kvinna kan vara snygg så vet de att 

man är snygg när man är smal, därför slutar nästan alltid deras svar med att 

uttrycka att den smalare kvinnan är mer vacker än den större. Det går i linje 

med Judith Butlers idé om kön som performativitet. En kvinnas identitet som 

just kvinna skapas genom olika handlingar hon utför. Hon strävar efter att 

vara smal eftersom hon förväntas vara det då det ses som kvinnligt. Om 

kvinnan bryter mot normen och är större så kommer hon, precis som 

respondenterna och Butler beskriver, att utsättas för ett socialt tryck eftersom 

hon bryter mot de normerande idéerna om ett kvinnligt genus där hon ska 

vara smal. Hon kommer inte anses vara lika snygg som de smala kvinnorna i 

sin omgivning. Flera respondenter svarade att de kan tycka att en större 

kvinna är fin men att själv vill hon vara smal. Här kan man se ett 

sammanhang där Butler menar att genus inte är som ett klädesplagg man kan 

ta på och av. Man kan inte själv som kvinna bestämma över hur man ska se ut 

eftersom genusidentiteten redan är bestämd genom våra traditionella 

föreställningar om hur en vacker kvinna ska se ut. Kvinnorna kan inte enskilt 

bestämma över sina egna viljor utan måste vara smala för att följa de 

genustypiska handlingarna. Här kan man också se en koppling till Bourdieus 

teori om fält och kapital. Kvinnors gemensamma strävan efter att vara smal är 
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ett fält där de strider mot varandra om att vara den vackraste. De strider om 

makten om ägandet av symboliskt kapital där smalheten verkar som det 

symboliska kapitalet. Slankhet blir ett symboliskt kapital eftersom kvinnorna 

uttalat sin egen önskan om att vara smala. Kvinnans omgivning och hela 

samhället har godkänt kapitalet/slankheten som en tillgång, vilket enligt 

Bourdieu är väsentligt när man talar om kapitalbegrepp.   

 

Då många kvinnor svarade att de kände mer press att vara snygga när de var 

yngre går det förmodligen hand i hand med det faktum att dessa kvinnor även 

svarade att de antagligen hade tyckt att en kvinna är snyggare om hon är smal 

än stor även för tio år sedan. Numera har kvinnorna börjat ändra sin 

inställning till både (sin egen) och andra kvinnors kroppar. De tycker att det 

är mer godkänt att vara större idag än vad de tyckte för tio år sedan. Pressen 

på dem själva var större förr, därmed blir förmodligen även deras syn på 

andra kvinnor inte lika strikt idag. Enligt Bourdieu måste man se till hur 

saker och ting tedde sig förr för att förstå den sociala världen. Det är de 

objektiva händelserna som formar en individs synsätt och uppfattningar om 

saker och ting. 

 

Bordo hävdar att alla kvinnor i dagens samhälle, mer eller mindre beroende 

av hur sårbara de är, följer de krav som den kulturella konstruktionen av 

femininitet begär. Respondenterna som svarade att medierna har skapat ett 

bra kroppsideal då de belyser vikten av att ha en god hälsa och inte bara att 

vara smal är från Stockholm. Kvinnorna från Stockholm är alltså inte lika 

sårbara som de från Karlskrona eftersom de inte har ett lika stort behov av att 

vara smala som karlskroniterna. Respondenterna från Karlskrona är därför 

större anhängare av den kulturella konstruktionen som femininiteten kräver.  

 

 

5.2 En personlig stil 

Det var endast några enstaka som hade en önskan om att ha mer moderiktiga 

kläder. Undersökningen visar att det inte är klädernas trendfaktor som är 

avgörande för kvinnors klädstil, eftersom allt som är trendigt inte är fint. Om 

de köper kläder som anses vara trendiga just nu så är det för att de gillar just 

det plagget och alltså inte för att det är mode. Detta kan sättas i kontrast till 

Butler som hävdar att man blir utsatt för ett socialt tryck om man bryter mot 
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normerna, i detta fall det rådande modet. Det går emot hennes teori eftersom 

kvinnorna inte uttrycker att de blir socialt utanför om de väljer en egen stil 

istället för att följa modeströmmen. Tvärtom har kvinnorna en stark vilja och 

strävan efter att inte klä sig som alla andra gör. Detta gäller dock främst 

kvinnorna i Stockholm. Dessutom är en anmärkningsvärd och viktigare 

faktor vid ett klädval att klädesplagget ska passa kvinnans kropp och inte hur 

själva klädesplagget ser ut som sådant. 

 

Kvinnorna i undersökningen väljer olika kläder till vardags och till fest. Till 

fest vill de uttrycka sin identitet mer och vill kommunicera olika budskap. 

Kläder fungerar, likt Broby-Johansen beskriver, som könssymboler. Kläderna 

verkar som ett språk som hjälper oss att tolka människorna omkring oss. 

Kvinnorna berättade att de på fest gärna klär sig i mer åtsittande och 

utmanande kläder. De vill alltså anspela på sin sexighet och visa upp en mer 

feminin och erotisk sida. På fest är det inte av högsta prioritet att uttrycka 

något intellektuellt, utan det är först och främst kroppen som ska stå i fokus. 

På fest är det alltså mode att vara lättklädd och man klär sig för att dra till sig 

uppmärksamhet. Till vardags vill kvinnorna uttrycka mer stilfullhet och 

bekvämlighet och tonar då ner sin personlighet. Könssymbolerna som Broby-

Johansen talar om är således mer framträdande hos kvinnorna när de klär sig 

för fest. Dock beskrev kvinnorna vikten av att kläderna alltid ska uttrycka sin 

personlighet, det blir bara mer tydligt till fest. Detta är ett tydligt tecken på att 

kvinnor kommunicerar med hjälp av sina kläder, de låter kläderna tala för sig 

och därigenom dra till sig uppmärksamhet. 

Hurd, Olsson och Öberg berättar att kläder är det främsta redskapet för att 

uttrycka sig själv på och genom kläderna kan man bestämma vem man vill 

vara. Likaså har kvinnorna valt att visa upp sin personlighet genom kläderna. 

Kvinnorna i undersökningen uttrycker vilka de är genom sina kläder och de 

kan med kläderna bestämma hur mycket plats de vill ta och synas i samhället 

eller inom den egna gruppen.  

Som man kan utläsa av den gjorda studien har kvinnorna från Stockholm 

överlag mer vilja att visa upp sig och klär sig i kläder som sticker ut mer från 

mängden än vad kvinnorna från Karlskrona gör. De spenderar även mer tid 

och pengar på klädkonsumtion. Hurd, Öberg och Olsson menar att 

modemedvetenheten har kommit att bli en statusfråga. Alltså är 

Stockholmarna mer modemedvetna och är därmed de som har högst status att 
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påverka utgången i spelet om vad som är ”rätt” i klädväg. Kvinnorna från 

Karlskrona nämner även att stockholmarna troligen ligger före när det 

kommer till mode. Stockholmarna har därför större möjlighet att påverka 

eftersom de har en högre ställning vad gäller kläder än karlskroniterna.  

Det är skillnader mellan kvinnorna från de båda städerna eftersom de 

befinner sig i olika sociala rum och har olika stora tillgångar till kapital (olika 

stort utbud butiker i städerna). Här kan en parallell dras till Bourdieu och det 

han kallar distinktioner. Distinktionen förklarar skillnader i konsumtionen 

mellan olika grupper i samhället och individerna identifierar sig med en 

särskild grupp. En tolkning är att man i en mindre stad inte vill sticka ut från 

mängden på samma sätt som i en större stad där man lätt försvinner i 

mängden om man inte klär sig utstickande. Risken att bli socialt utestängd är 

större i en mindre stad. Därför är det lättare för kvinnorna i Stockholm att ta 

ut svängarna mer och vara annorlunda i sin klädstil, vilket stockholmarna i 

undersökningen gjorde. Detta kan sättas i relation till Bauman när han talar 

om att ett villkor för medlemskap i konsumtionssamhället är att man anpassar 

sina kläder för att bli accepterad och passa in socialt. 

 

En socio-ekonomisk orsak och hypotes till skillnader i kvinnornas 

tillämpning av kläder må vara att de är från olika städer. I en mindre stad 

behöver man inte sticka ut klädmässigt eftersom där känner de flesta redan 

varandra. I Stockholm är det till skillnad från i Karlskrona många 

enpersonshushåll, vilket gör att ett stort antal människor inte känner någon 

där. Många flyttar till Stockholm för att de fått ett jobb i staden men ofta 

känner de inte någon när de flyttar dit. Behovet av att sticka ut blir i och med 

det större och större då de vill utmärka sig och ta kontakt med andra 

människor. Kläderna blir ett lättillgängligt redskap. Motiv till skillnader i de 

socio-ekonomiska orsakerna är alltså förmodligen en följd av storleken på 

den stad man bor i. Ju fler människor det bor i en stad desto större behov har 

man av att utmärka sig. 

 

Nästan alla svarade att männen och kvinnorna har lika mycket press på sig att 

se bra ut. De svarade att det har svängt eftersom de anser att det förr var 

mycket mer press på bara kvinnorna. Här kan man se en början på ett slut på 

det könskrig Broby-Johansen talar om. Han beskriver kläder som ett vapen i 

ett krig mellan könen. Då kvinnorna i undersökningen tycker att det förr var 
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mer krav på kvinnans kläder kan man dra slutsatsen att mannen inte har 

samma övertag längre eftersom de nu har lika höga krav på sig.   

Flera replikerade att de känner sig allra finast när de har på sig en klänning, 

och klänning är som Broby-Johansen beskriver det ett typiskt kvinnligt plagg. 

Alltså hör graden av hur fin man känner sig ihop med hur pass feminina 

plagg man klätt sig i.  

Det var även många som svarade att de känner sig extra fina när de gjort sig 

fina för fest och lagt ner mycket tid på sitt utseende. Till fest har kvinnorna 

svarat att de gärna klär sig mer utmanande och mer uppseendeväckande.  

Kvinnorna berättade att de blir på bättre humör när de känner sig fina. De 

menade att de då känner sig mer självsäkra och vågar ta för sig mer.  

Erika, 24 beskrev hur hennes självkänsla vissa dagar inte är på topp. Dessa 

dagar känner hon sig extra ful. Det blir tydligt att ett vackert yttre är viktigt 

för hur självsäker man är. Hur bra självkänsla man har kan alltså ha att göra 

med hur fin man känner sig i sina kläder.  

Kläder är viktigt för kvinnor då det har en avgörande effekt för hur de känner 

sig. Därför klär de sig olika beroende på vilken social situation de befinner 

sig i. Hade kvinnorna gått på en föreläsning i en utmanande festklänning hade 

de antagligen känt sig obekväma och likaså hade de tvärtom känt sig tråkiga 

om de gick på fest i kläder som de använder till vardags. 

 

 

 

5.3 (Andra) kvinnor utgör det största hotet 

Kvinnorna i undersökningen vill framförallt klä sig snyggt inför andra 

kvinnor då de tror att det är de som mest lägger märke till kläderna. 

Respondenterna jämför sig med varandra och Erika 24 berättade att hon ser 

andra kvinnor i sin omgivning som de största konkurrenterna, helt enkelt som 

ett hot. Det blir tydligt att kvinnorna befinner sig inom samma sociala fält 

som Bourdieu talar om. Ett socialt fält där de strider om makten, de strider 

om att vara den vackraste kvinnan. Flera respondenter uttryckte att kvinnor är 

mycket mer dömande än män och att det är kvinnorna själva som skapar 

pressen. Kvinnorna utgör en gemensam grupp och ingår i samma sociala rum 

där spelreglerna går ut på att vara snyggast klädd. Inom rummet är kvinnorna 

med på spelreglerna men det är de med högst status som har mest makt att 

påverka utgången, det vill säga, vad som är rätt klädstil.  
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Då kvinnorna svarade att det är andra kvinnor som utgör den största pressen 

när det gäller att klä sig snyggt går det emot Susan Bordo som menar att 

kvinnan med hjälp av sin kropp och sina kläder lovar att lyda och att inte leva 

efter alternativa kvinnliga värderingar. Bordo menar att kvinnan klär sig på 

ett visst sätt för att delta i kampen på männens fält. Men som undersökningen 

visar har män en liten påverkan kring den press kvinnor känner över att klä 

sig snyggt. Kvinnorna i undersökningen är alltså inte särskilt påverkade av en 

press från ett manligt håll, till skillnad mot vad Bordo hävdar.  

Flertalet kvinnorna i studien tror att de själva tänker mer på hur de ser ut än 

vad andra gör. Det blir därför påtagligt att det är den enskilda kvinnan som är 

sin största press. Det går i linje med Bordo som beskriver att kvinnan är 

besatt av sitt utseende och hur andra ska uppfatta henne. Precis som flera 

kvinnor i undersökningen berättar om hur de kan känna sig tråkiga och 

menlösa om de inte är tillräckligt snygga beskriver Bordo hur kvinnor känner 

sig djupt fläckade om de inte lever upp till de krav som samhället målat upp 

för dem om hur en kvinna ska vara.  

 

Det blir i flera olika sammanhang uppenbart att det är den enskilda kvinnan 

som är sin största press. Nästan alla svarade att de blir avundsjuka på andra 

som har tillgång till mer kläder än vad de har och när andra köper nya kläder. 

Dock var det ingen som kände av att andra kvinnor blir avundsjuka på dem 

då de har köpt nya plagg. Bilden av hur kvinnorna ser på sig själva och hur de 

tror att andra ser på dem är relativt skev.  

  

Kvinnorna från båda städerna gav liknande svar kring frågor som gällde 

önskan om att bry sig mindre om vad andra tycker och tänker om deras 

kläder. Var man bor har alltså ingen inverkan på hur mycket kvinnor bryr sig 

om hur andra betraktar deras kläder. 

 

 

 

5.4 En medveten anhängare 

Flertalet kvinnor i undersökningen svarade att de tar till sig information om 

kläder genom att läsa modemagasin som Elle, Plaza och Glamour, 

modebloggar med mera. Dessa är typiska medier som skyltar med dagens 

kroppsideal och kvinnorna är väl medvetna om detta. Undersökningen visade 
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att kvinnorna anser att medierna skapat ett dåligt ideal med för smala 

kvinnor, samtidigt är de som kunder av den sortens medier själva delaktiga i 

fortlevnaden utav idealet då de faktiskt brukar tidningarna med bilder på 

smala kvinnor. Hälften av respondenterna vill dessutom se ut som idealet. 

Detta går i linje med Bordos teori om att samtidigt som vi blir arga över de 

negativa effekter som dagens medier för med sig så förväntar vi oss att de ska 

föra ut just de budskapen. Bordo menar att vi vill ha ett mål att sträva efter. 

När vi ser den smala snygga kvinnan i ett modereportage så motiverar det oss 

att bli lika snygga. Det är alltså med både avund och förakt som kvinnor 

brukar medier som exponerar väldigt smala modeller. Detta eftersom kvinnan 

är besatt utav sitt utseende.   

 

Ingen av respondenterna hävdar att de klär sig i det senaste modet, ändå 

replikerade de att de hämtar klädinspiration från modetidningar, modebloggar 

och liknande. Kvinnorna säger emot sig själva eftersom de hävdar att de inte 

använder det senaste modet trots att de hämtar sin klädinspiration från de 

största mediekällorna i modevärlden. Å andra sidan är inspirationen möjligen 

ett hjälpmedel för kvinnorna att vara kreativa då de skapar ”en egen stil”. 

 

Både Baudrillard och Bauman berättar i sina teorier om konsumtion att 

människan känner ett välbefinnande då hon konsumerar. Likaså tycker 

kvinnorna i undersökningen mycket om att shoppa. Kvinnorna tydliggjorde 

att de inte alltid, utan väldigt sällan handlar nya kläder för att de egentligen 

behöver det. De vill istället ha nya kläder för att det ger dem en känsla av 

lycka och glädje när de handlar något nytt. Flera av kvinnorna berättade 

dessutom att de handlar bara för handlandets skull.  

Det blir här tydligt att kvinnor shoppar mycket bara för sakens skull. De 

svarade att de får ångest eftersom de gjort av med pengar som de egentligen 

inte har. Några svarade att de får ångest eftersom de redan har för mycket 

kläder. De säger att de varken har råd eller behöver nya kläder, ändå köper de 

nytt. Här finns en klar koppling till Bauman som talar om att människor inte 

handlar nya varor för att de gamla är utslitna, utan för att det skapar en känsla 

av just lycka. Kvinnorna gör detta för att tillfredsställa sina behov, och det är 

en ofrånkomlig aspekt av livet eftersom det är något återkommande hos de 

alla att shoppa, precis i enlighet med Baumans teori.  
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Om man ser det hela ur både Baudrillard och Baumans teorier shoppar 

kvinnorna så mycket och så ofta som de gör för att uppnå den viktigaste 

drivkraften i samhället, nämligen den att passa in och för att skapa sig en 

identitet. På liknande sätt beskriver Kekke Stadin att konsumtionen av kläder 

har blivit ett sätt att uttrycka sig på och förändra sin personlighet. 

Konsumtionen verkar alltså som ett kommunikationsmedel. 

 

I enlighet med Bauman som menar att människan i konsumtionssamhället 

söker efter lycka, en bild av lycka som ofta skapas av medierna, berättar 

kvinnorna att de hämtar sin klädinspiration från olika medier såsom 

modebloggar, reklam, tidningar med mera. Bauman hävdar vidare att 

medierna skapar ett löfte om lycka genom att exponera oss med olika 

produkter som ska göra livet bättre. Det är just ordet lycka som kvinnorna 

använder när de beskriver känslan de får då de köpt något nytt.   

Som man kan utläsa av undersökningen studerar en majoritet av kvinnorna 

sina vänners och andra människors kläder när de beslutar vad de själva ska 

köpa. De påpekar att de även säkerligen är mycket påverkade av reklam och 

andra medier. Detta kan sättas i relation till den drivkraft Bauman talar om 

när han beskriver människans behov av att passa in. Det blir i och med 

kvinnornas svar uppenbart att de ser vad andra har på sig för att själva kunna 

passa in i den stora massan.    

 

Anmärkningsvärt är att kvinnorna i undersökningen replikerade att de köper 

ett klädesplagg om det är användbart. Trots att de köper användbara kläder 

känner de ett behov av att köpa nya plagg. Behöver kvinnorna verkligen nya 

plagg om de dem redan har köpt är användbara? Erika 21 från Stockholm 

berättade att hon önskar att hon hade tillgång till mer kläder och att hon vill 

äga allt. Här kan en stark koppling göras till Bauman då han talar om att det 

mänskliga begäret i konsumtionssamhället har förvandlats. Till skillnad från 

förr då vi var ute efter att finna säkerhet och stabilitet har vi nu ett omättligt 

begär efter att ständigt finna nya behov och att ständigt ha det senaste på 

marknaden. Erika säger att hon vill äga allt vilket går hand i hand med 

Baumans teori om att vi lämnat en tid av rimlighet bakom oss. Att äga allt är 

uppenbart orimligt. Men man kan fråga sig varför Erika och många andra 

kvinnor med henne önskar att de hade mer kläder än vad de redan har? Enligt 

Bauman är det ett villkor för medlemskap i konsumtionssamhället och i den 
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sociala världen. Har man mycket fina kläder följer man kulturens regler och 

passar därmed in. Här bli konsumtionen liksom kläder ett sätt att uttrycka sig 

på. Varför man känner ett behov av att ständigt ha nya kläder är dock, enligt 

Bauman, inget man går och funderar över, utan alla har vi ett individuellt 

varumärke som vi vill upprätthålla. Flertalet av kvinnorna i undersökningen 

var tydliga med berätta att de har en personlig stil och att de köper kläder som 

går i linje med den, denna personliga stil kan ses som det individuella 

varumärket. Men individen är ändå rädd för att hon inte ska köpa rätt kläder 

bland det enorma utbud som olika affärer erbjuder och bli utanför. Erika 

liksom många andra med henne kommer antagligen därför ständigt att vara 

på jakt efter nya kläder.       

 

 

 

5.5 Sammanfattande analys 

Sammanfattningsvis tenderar kvinnor att tänka lika kring kläder som 

kommunikationsmedel, oavsett bostadsort. Det är överlag små skillnader 

mellan kvinnorna i Stockholm och Karlskrona.  

En skillnad är dock att kvinnorna i Stockholm har större utrymme att 

kommunicera genom sina kläder eftersom de tillåts att klä sig mer 

utstickande. 

Med kläderna vill kvinnorna uttrycka sin personlighet och de vill framstå som 

hela och rena. Att uttrycka sin personlighet blir ännu mer tydligt när de klär 

sig för fest då de lägger ner ytterligare tid på sitt utseende för att framhäva en 

mer feminin och utmanande sida. Kvinnorna klär sig som de gör för att passa 

in i olika sociala sammanhang. 

De största skillnaderna bland bostadsorterna ligger i hur mycket tid och 

pengar de lägger ner på klädkonsumtion där Stockholmarna lägger ner mer. 

Gemensamt för konsumtion hos kvinnorna är att det bringar fram liknande 

känslor hos dem. Det är känslor som lycka och glädje när man gjort ett bra 

klädköp, som sedan kan leda till ångest om man känner att man kanske 

egentligen inte har råd med plagget. 

En annan skillnad är att det är viktigare för kvinnorna i Karlskrona att vara 

smala än vad det är för kvinnorna från Stockholm.  

En smal kvinna är en feminin och vacker kvinna, medan en större kvinna kan 

ha mycket pondus och vara sexig.  
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En viktig del är att kvinnorna i undersökningen inte köper ett klädesplagg 

efter hur moderiktigt det är, utan avgörande för ett klädköp är att det 

framhäver hennes kropp på bästa sätt.   
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6. SLUTSATS/DISKUSSION 
Detta avsnitt ger svar på frågeställningarna med utgångspunkt i vad som 

framkommit i de individuella intervjuerna och analysen av dessa.  

 

 

6.1 Vilka motiv finns bakom klädvalen hos kvinnor i åldrarna 20-

30 år? 

Flera saker påverkar kvinnors klädval. De är påverkade av olika typer av 

medier som talar om för dem vad de ska klä sig i för stunden.  

Ett återkommande motiv till hur kvinnorna klär sig är att de vill passa in i 

olika sociala sammanhang. De vill inte riskera att utsätta sig för det obehag 

som opassande kläder kan medföra. 

 

En slutsats man kan dra av undersökningen är att kvinnor från Stockholm har 

mer vilja och ett större behov av att visa upp sig och klär sig därför i mer 

utstickande kläder än vad kvinnorna från Karlskrona gör. I Karlskrona vill 

man inte sticka ut från mängden för mycket till skillnad från i Stockholm där 

kvinnorna lätt ”försvinner” bland alla människor om de använder för 

alldagliga kläder. I Karlskrona är det större risk att hamna socialt utanför om 

man klär sig för utstickande, det resulterar i att kvinnorna från Stockholm har 

mer utrymme och spelrum för att kommunicera genom sina kläder 

 

Ett av de främsta motiven till kvinnornas klädval är att kläderna passar 

hennes kroppstyp, det är viktigt för att hon ska kunna känna sig bekväm. 

Eventuellt kroppsligt fett får inte synas utan ska gärna döljas. Kvinnorna 

känner sig obekväma och osäkra om plagget inte sitter som de vill att det ska. 

Undersökningen visar att kläderna ska få kvinnans kropp att framstå som 

vackrare än vad hon själv tycker att den är. 

 

Studiens resultat visar att kvinnor blir klädinspirerade genom att studera 

andra kvinnor. De ser vad andra har på sig och handlar därefter sina egna 

kläder. 

Den ekonomiska aspekten påverkar klädvalen då de kanske inte alltid har råd 

att köpa de kläder vill ha.  
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En slutsats i undersökningen är att det inte finns ett särskilt stort behov att ha 

moderiktiga kläder utan det viktiga är att ha en egen personlig stil. Kvinnor i 

åldrarna 20-30 har gärna några moderiktiga plagg och kompletterar med 

annat, men då bara om de personligen gillar plagget som sådant och alltså 

inte för att det är just modernt.  

 

 

 

6.2 Vad vill kvinnor i undersökningen kommunicera med sin kropp 

och sina kläder? 

Med sin kropp och sina kläder vill kvinnor berätta för andra människor om 

sin personlighet. De vill att kläderna ska frambringa en personlig stil som de 

tycker är snygg och som de känner sig bekväma med. Hur snygg en kvinna 

känner sig hör ihop med graden av hur feminina kläder hon har på sig. Ju mer 

feminina kläder kvinnorna har på sig desto snyggare känner hon sig. 

  

Undersökningen visar att man genom sina kläder kommunicerar en identitet 

och tillhörighet. Mode kan alltså förstås som ett personligt eller gruppbaserat 

identitetsprojekt.  

  

Kläderna ska kommunicera olika budskap beroende på om kvinnorna är på 

fest eller om det är en vanlig vardag. På fest är det viktigt att uttrycka sin 

femininitet mer vilket de gör genom att ta på sig mer åtsittande kläder som 

anspelar på sexualiteten. Vid festligare tillfällen är det mode att vara lättklädd 

och kvinnorna klär sig då för att dra till sig uppmärksamhet.  

Till vardags vill kvinnorna mer uttrycka att de är hela och rena. De tonar då 

ner sin image genom att använda mindre utmärkande kläder. 

Slutsatsen här är att det kommunikativa budskapet inte är lika tydligt till 

vardags som det är till fest. 

 

Även om kvinnorna inte känner en direkt press över att vara snygga så tycker 

de att det är viktigt att vara det eftersom det har en inverkan på hur andra 

uppfattar dig som person. Hur kvinnor är klädda påverkar deras självkänsla 

och hur de känner sig i olika sociala sammanhang. 

Undersökningens resultat visar vidare en skillnad mellan städerna då det för 

kvinnorna i Karlskrona är viktigt att det inte får synas att man ansträngt sig 
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med kläderna. Det kommunikativa budskapet får alltså inte ge uttryck av att 

man bryr sig för mycket eftersom det får dem att sticka ut mer än vad de vill 

och förväntas att göra. I Stockholm däremot är kvinnorna noga med att lägga 

ner extra tid på klädseln eftersom de är rädda att anses som tråkiga om det ser 

ut som att de inte bryr sig. 

Undersökningen visar trots denna skillnad, att var man bor inte har någon 

betydelse för hur mycket man bryr sig om vad andra kvinnor tycker och 

tänker om sina kläder. Skillnaden ligger i hur man önskar att andra kvinnor 

ska tänka om en.  

 

 

 

6.3 Hur anser kvinnor i undersökningen att omgivningen påverkar 

hennes klädval? 

Kvinnorna i undersökningen klär sig till en viss del för att männen ska tycka 

att de är fina, men framförallt klär de sig för att andra kvinnor ska tycka det.  

 

En slutsats man kan dra av undersökningen är att män och kvinnor har lika 

stora krav på sig att vara snygga nu, till skillnad från förr då kraven enbart låg 

hos kvinnan. Det är främst i Stockholm som kvinnorna anser att kraven är 

lika stora mellan könen. 

 

Studien visar att kvinnorna brydde sig mer om vad killarna tyckte när de var 

yngre, det var då mycket viktigare att fånga deras uppmärksamhet genom 

kläderna. 

Är man kvinna och singel är man mer benägen att klä sig extra fint för att 

fånga männens intresse än när man är i ett förhållande. Det är då viktigare att 

ha mer tighta kläder som framhäver kroppens former och att visa sig sexig. 

Är man singel vill man att kläderna ska kommunicera att man är tillgänglig.    

 

Enligt undersökningen tycker kvinnor att män är dåliga på att visa 

uppskattning och ge komplimanger när de känner att de gjort sig extra fina. 

Därför har det blivit viktigare att andra kvinnor komplimenterar deras 

utseende. Kvinnor i undersökningen tycker inte att männen reflekterar över 

hur mycket tid de lagt ner på sitt utseende, till skillnad mot vad andra kvinnor 
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gör. Kvinnor har utseendefixeringen som en gemensam nämnare och därför 

blir de gladare av en komplimang som kommer från en kvinna.  

 

Undersökningen visar att kvinnor är mer dömande vad gäller kläder och 

utseende än män, därför är det kvinnorna själva som är med och skapar de 

krav som ställs på dem. Den enskilda kvinnan är sin största press då hon 

oroar sig mer för vad andra ska tycka och tänka om henne än vad andra i 

realiteten gör.  

Studien visade vidare att andra kvinnor är den största konkurrensen och utgör 

det största hotet. Kvinnor i undersökningen klär sig alltså främst för att andra 

kvinnor ska tycka att hon är fin, och de känner inte en betydande press från 

det andra könet, vilket är ett förvånande resultat.  

 

Kvinnor undersökningen tycker inte att medierna skapat ett bra kroppsideal 

då det är alldeles för magert. De är dock påverkade av medierna eftersom de 

vill se ut som idealet. Kvinnorna vill vara smala, men inte extremt smala. De 

anser sig vara berörda av ett medieskapat kvinnoideal men distanserar sig 

ändå ifrån det då de hellre vill vara sunda och må bra psykiskt. Den egna 

hälsan är viktigare än att pressa sig själv till en väldigt smal kropp. Fler 

respondenter från Stockholm än från Karlskrona tycker att medierna skapat 

ett bra kroppsideal då de belyser vikten av att ha en bra hälsa och inte bara att 

vara smal. Kvinnorna från Stockholm har inte ett lika stort behov av att vara 

smala som kvinnorna från Karlskrona.  

Studien visar även att kvinnor är påverkade av ett medieskapat ideal eftersom 

de tycker att slankhet och skönhet är två begrepp som hör ihop, vilket är just 

det ideal medierna målar upp.  

Undersökningen visar att kvinnor tar till sig information om kläder genom att 

läsa de största modemagasinen. Dessa är typiska medier som skyltar med ett 

extremt kroppsideal. Kvinnorna ser denna typ av medier som en sporre, en 

drivkraft som motiverar dem att bli lika snygga som de smala modellerna i 

tidningarna. Samtidigt som kvinnorna föraktar medier som bidrar till 

fortlevnaden av det extremt smala idealet så är de själva delaktiga i den. 

 

En slutsats är att smala kvinnor inte alltid är snyggast, men kvinnor tycker att 

fler klädesplagg sitter bättre på en smal kvinna än på en större. Vidare klär 

sig kvinnor efter sin egen kroppstyp då hon gör sina klädval. Plagget ska vara 
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till kroppens fördel, det ska framhäva kroppen på bästa sätt. Kvinnor köper 

inte ett plagg om hon inte tycker att det sitter bra. 

Studien visar även att kvinnor tycker att ju smalare en kvinna är desto mer 

feminin är hon. 

Anmärkningsvärt med undersökningen var att kvinnorna i Karlskrona tycker 

att det är viktigare att vara smal än vad kvinnorna i Stockholm gör. Man hade 

kunnat anta att det var tvärtom eftersom kvinnor i Stockholm hämtar 

klädinspiration från smala kändisar som exponeras i medierna. 

 

Förvånande var att så många kvinnor svarade att de inte tyckte att det var lika 

viktigt att vara smal för tio år sen. Man hade kunnat tro att det vore omvänt, 

att de var mer osäkra när de var yngre och hade ett större behov av att vara 

smala då. I synnerhet med tanke på att de svarade att de brydde sig mer om 

vad andra tyckte och tänkte om deras kläder när de var yngre än vad de gör 

idag.   

 

 

 

6.4 Hur ser konsumtionsvanorna ut bland kvinnor i 

undersökningen, vilka likheter och skillnader finns beroende på 

var man bor? 

Kvinnor från Stockholm köper mer och dyrare kläder än vad kvinnor från 

Karlskrona gör. Kvinnor från Stockholm handlar även kläder oftare och mer 

på impuls. Att kvinnorna i Stockholm handlar oftare och impulsshoppar 

mycket har antagligen att göra med att utbudet är stort och klädaffärerna är så 

utspridda, shoppingen är mer tillgänglig där.  

Undersökningen visar att kvinnor har ett stort köpbehov. De handlar ofta 

kläder enbart för förvärvets skull och alltså inte för att de är i behov av nya. 

Kvinnor vill gärna köpa kläder oftare än vad de gör, vilket de hade gjort om 

de hade haft tillgång till mer pengar.  

När kvinnor handlar kläder stillar det ett behov och frambringar ofta positiva 

känslor som lycka och glädje. Oberoende av var kvinnorna bor så framkallar 

shoppandet liknande känslor. Medierna exponerar kvinnor med olika 

produkter och berättar för dem att de finner lycka genom konsumtion.  
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Shopping fungerar som ett uttrycksmedel för kvinnor då de gärna visar upp 

när de har shoppat. De känner sig mer självsäkra då eftersom det tyder på att 

man är i svängen om man köpt nya kläder.  

 

En slutsats man kan dra av studien är att kvinnor från Stockholm är mer 

modemedvetna än vad kvinnorna från Karlskrona är. Därmed blir 

Stockholmarna stilförebilder för kvinnorna i Karlskrona då de ska välja sina 

kläder. På samma sätt granskar stockholmarna vad kändisar har på sig för att 

hämta sin klädinspiration. När kvinnor i åldrarna 20-30 ska hämta sin 

klädinspiration går de alltså ett steg utanför sin egen sociala position.  

 

 

 

6.5 Förslag till vidare undersökningar 

En liknande undersökning ur männens perspektiv och synvinkel vore ett 

spännande tillägg. Intressant vore även att studera om männen har lika 

mycket press som kvinnor, vilket de flesta kvinnorna i denna undersökning 

trodde. Samt att undersöka två storstäder eller två mindre städer med 

varandra för att se om det ligger en skillnad även där.  
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