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Syfte 

Uppsatsens syfte är att öka förståelsen för hur individers identitet konstrueras och förstärks 

med hjälp av klädvarumärken. Detta avser vi uppnå genom att undersöka och analysera vilken 

betydelse klädvarumärken har för konsumenter. I närhet till detta syfte har vi dessutom valt att 

arbeta med tre forskningsfrågor: 

 

 Hur använder konsumenter kläder som ett medel för att uttrycka sig? 

 Vilken syn har konsumenter på klädvarumärken som identitetsskapare? 

 Hur värdesätter konsumenter att bära kläder av ett visst klädvarumärke? 

Metod 

Vi har i denna uppsats valt att göra en kvalitativ studie med ett abduktivt arbetssätt. Den 

empiriska studien är baserad på sju personliga djupintervjuer i enlighet med den kvalitativa 

forskningsmetoden. Arbetets kvalitet har granskats i termer av reliabilitet och validitet. 

 



 

 
 

Slutsatser 

Vi har genom analys och slutsatsarbete identifierat att klädvarumärken konstruerar och 

förstärker en individs identitet på ett sätt som är högst individuellt och därför inte går att 

fastställa, än mindre generalisera. Individers identitetsskapande sker i enlighet med den 

personliga bild och de egenskaper av en önskvärd identitet som de vill projicera eller 

förstärka. 
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Purpose   

The purpose of this study is to increase the understanding of how an individual's identity is 

constructed and reinforced through clothing brands. This we intend to achieve by studying 

and analyzing the significance of clothing brands on consumers. In close proximity to this 

purpose, we have chosen to work with three research questions: 

 

• How do consumers see clothing as a means to express themselves? 

• What perception does consumers have on clothing brands as identity creators? 

• How do consumers value wearing clothes from a particular clothing brand? 

 

Methodology 

In this paper we have chosen to do a qualitative study with an abductive approach. The 

empirical study is based on seven personal interviews in accordance with the qualitative 

research method. The quality of the thesis has been reviewed in terms of reliability and 

validity. 

 



 

 
 

Conclusion 

We have identified that the clothing brand designs and enhances an individual's identity in a 

way that is very individual and therefore can not be determined, much less generalize. A 

creation of an identity is in accordance with the individual's personal image and the 

characteristics of a desirable identity that they want to project and amplify. 
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1. Inledning 

 

I det inledande kapitlet redogör vi för uppsatsens forskningsområde. Vi presenterar hur 

dagens konsumtionsmönster har formats och utvecklats till en symbolisk handling vid 

konstruerandet av individens identitet, tillika hur varumärken och kläder idag fungerar som 

uttrycksmedel för individen. Vår ambition är att skapa en grundläggande förståelse kring det 

dynamiska område som avhandlas i uppsatsen. Den problematik vi lyfter fram i 

problemformuleringen har utmynnat i tre forskningsfrågor som tillsammans skapar 

förutsättningar till att besvara uppsatsens syfte. Avslutningsvis i detta inledningskapitel 

presenterar vi studiens förklaringar samt avgränsningar. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Nya konsumtionsmönster präglar vårt samhälle där förändrade värderingar framträder i form 

av ett större fokus kring individers självförverkligande, identitetsskapande och livskvalitet, 

förklarar Hultén, Broweus och Van Dijk (2011). Författarna uppger att detta fokus ersätter 

tidigare värderingar då det förr förekom en stark tilltro på materiella värden och ordning. 

Arbetet prioriterades och individens personliga självuttryck och utveckling kom i skymundan. 

Detta värderingsskifte sägs utgöra den kultur- och konsumtionsförändring som idag 

karakteriserar samhällsutvecklingen, uppger författarna. Det framgår av Mansvelt (2005) att 

nya immateriella värderingar påverkar människors sätt att leva och samspela med andra 

människor. Författaren framhåller att en essentiell symbolik uppmärksammas i nutidens 

konsumtion som dels präglas av våra attitydförändringar med avseende på vår existens och 

vårt förhållningssätt, men även hur vi genom konsumtion kommunicerar vår identitet.  

 

Bauman (2007) uppger att vi idag anammat ett konsumtionsliv där begreppet har utvecklats 

till en ofrånkomlig och väsentlig aspekt av livet.  Våra nya konsumtionsvanor kommer till 

uttryck genom ett självbefrämjande vilket inte var lika påtagligt förr. Författaren menar att 

den numera ständiga konsumtionen inte enbart handlar om anskaffandet, ägandet eller 

funktionen av en produkt utan också själva betydelsen av produkten samt de distinkta begär 

den framkallar. Holmberg och Salzer-Mörling (2002) lyfter fram ett samhälle där identitet 

alltmer ses som en handelsvara. Författarna förklarar att identiteten formas av livsstilar och 
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upplevelser vilket gör att konsumenter fokuserar mer på självförverkligande och estetiska 

upplevelser än på funktionalitet och rationella val. 

 

Stier (2012) likställer begreppet identitet med en individs personbiografi genom att syfta till 

sammankopplingen mellan det inre jaget och den verkligheten vi går till mötes i samhället 

under en livstid.  Livets olika förändringar, faser, villkor och uttryck påverkar människan och 

hur den uppfattar sig själv och interagerar med andra. Författaren lyfter fram att dagens 

globala konsumtionssamhälle har medfört att det krävs mer av individen och att dess identitet 

är påtagligt mer diffus men också mer föränderlig. Holmberg och Salzer-Mörling (2002) 

påvisar att identitet är det som visar att du är dig själv och inte någon annan. Identitet betonas 

som ett expressivt uttryck “Här är jag!” snarare än sökandet efter svar på frågan “Vem är 

jag?”.  Författarna framhåller därtill att det krävs medvetna ansträngningar i syfte att uttrycka 

och upprätta sin identitet varpå denna identitetsskapande process kan tendera att ses som ett 

projekt, där produkter och varumärken möjliggör utformning av identiteten. 

 

“Our fragile sense of self needs support, and this we get by having and possessing things 

because, to a large degree, we are what we have and possess.” (Tuan 1980, ss. 472) 

 

Citatet antyder att vi är det vi äger vilket bottnar i att det sköra jaget kräver förankring i sin 

existens. Berger & Ward (2010) framhåller att konsumenter inte längre är lika 

funktionsorienterade i sökandet efter produkter utan numera efterfrågar produkter som 

representerar ett större värde och kan agera självförstärkare. Detta uppmärksammades tidigt 

av Sirgy (1982) som är av åsikten att då produkterna ska förstärka konsumentens identitet har 

de av den anledningen många gånger en stark symbolisk betydelse för användaren. Berger & 

Ward (2010) instämmer även med Belks (1988) resonemang om att en förutsättning för att 

kunna förstå vilken betydelse ägodelar har för konsumenter är att inse att vi ser våra ägodelar 

som en del av oss själva. 

  

Belk (1988) påstår att konsumenter har större benägenhet att fästa sig vid saker som har 

betydelse för deras identitet, snarare än vid produktens funktionalitet. De objekt som utgör en 

väsentlig del av vår identitet medför i regel därför även en starkare emotionell koppling. 

Solomon (2009) stärker detta påstående när han skriver att individer tenderar att söka 

produkter som intensifierar självbilden och författaren hävdar även att konsumenters 
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personlighet kan definieras utifrån vilka produkter de använder. Likt det som Belk (1988) 

skriver så fortsätter författaren förklara att hur individer definieras kan även bero på vilken 

betydelse produkterna har för dem eller attityden gentemot dem. Solomon (2009) framhåller 

att uppfattningen om en produkts karaktär bestämmer i vilken utsträckning produkten kan 

användas för att förmedla en bild av konsumenten. Produkter har en symbolisk betydelse för 

konsumenters självuppfattning och vi använder idag produkter som ett medel för att uttrycka 

och kommunicera vår identitet och personlighet, menar författaren. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Zaltman (2003) uppger att individer inte längre känner sig säkra i sitt liv, sin roll eller 

identitet. Vi byter karriär och sociala roller flera gånger under en livstid och utför en konstant 

kamp med oss själva för att hitta meningsfullhet i vardagen. Människor köper produkter som 

symboliserar det liv vi lever, och varan eller tjänstens funktion kommer numera i andrahand. 

Det framgår av Solomon (2009) att ett av de viktigaste sätten att skapa sådan meningsfullhet i 

konsumtionssamhället är genom varumärken. 

 

Melin (1999) anger att det står oklart varför varumärken som företeelse har uppstått inom 

företagsvärlden. En förklaring kan vara att människan har ett behov av att visa produkters 

tillhörighet och därför började det som förr kallades för märkning användas tidigt som ett 

tecken på äganderätt, skriver författaren. Keller (2008) förklarar ett varumärke som ett namn, 

tecken, symbol eller en design, som syftar till att identifiera de varor och tjänster som säljs för 

att på så vis skilja dem från konkurrenterna. Melin (1999) skriver att varumärket har 

uppmärksammats i allt större utsträckning, och det har enligt forskaren blivit uppenbart att 

konsumenter inte grundar sina beslut enbart på rationella grunder utan är allt mer mottagliga 

för emotionella argument som lagras i ett varumärke. 

 

Även Zaltman (2003) skriver att det har skett en kraftig intresseökning för varumärken. Deras 

ökade betydelse rör först och främst det faktum att de anses skapa ett större värde för 

konsumenter gällande produkter och företag. De ses idag som ett redskap för att fastställa 

användarens identitet. Solomon (2009) förklarar att människors tendens att köpa produkter 

som utöver sin funktion har en betydande mening för konsumenten. Detta gör att produktens 

innebörd för konsumenten många gånger är det som skiljer den från liknande varor och 

tjänster på marknaden. Författaren menar att människor har benägenhet att välja ett varumärke 



 

4 
 

som har en identitet och personlighet som återspeglar deras egen. Konsumtionsvaror, likt 

kläder, och inte minst varumärken är laddade med såväl offentliga som privata betydelser i 

samhället. Som konsumenter drar vi ständigt betydelse från våra ägodelar och använder dem 

för att bygga vår tillvaro och identitet. Ett medel som används frekvent i strävan att försöka 

hävda sin originalitet är att mixa och matcha klädstilar och varumärken som finns tillgängliga 

på marknaden. För likt Tuan (1980) så skriver Solomon (2009) att i en mycket existentiell 

mening så är vi vad vi konsumerar. 

 

Solomon och Rabolt (2008) uppmärksammar kläder som ett avgörande uttrycksmedel för 

individen att använda i syfte att förmedla sin identitet. Ett klädesplagg representerar en 

produkt vars egenskaper främjar individen i dess självförverkligande och identitetsskapande 

process. När en individ klär sig riktar den sig till samhället som bekräftar individen genom 

respons. Responsen är viktig för individen gällande förverkligandet av ”jaget”. Konsumtion 

som symbolik framhävs av författarna som en indikation där jag-värden kommer tydligt till 

uttryck genom kläder som verktyg. Solomon och Rabolt (2008) framhäver tillika att kläder 

som uttrycksmedel verkar positivt då individens önskan är differentiera sig från andra. 

 

Det tydliggörs av föregående diskussion att det har skett en utveckling i människors 

konsumtionsmönster. Vi konsumerar inte längre produkter enbart baserat på utilitet, utan 

söker egenskaper som överensstämmer med vår identitet och personlighet. I detta förändrade 

konsumtionssamhälle kan vi se att varumärken har fått en allt större betydelse, inte minst 

inom klädbranschen. Kläder används som ett uttrycksmedel och tidigare forskning tenderar 

visa att klädvarumärken används som symboliskt material för att kommunicera en bild av 

användaren och genom detta forma individens identitet. Vi vill belysa den dynamik i 

konsumtionen som framgår ur författarnas resonemang och ställer oss frågande till om redan 

etablerad forskning på området fortfarande är aktuell på grund av denna till synes varaktiga 

utveckling som präglar vårt samhälle. 

 

1.3 Problemformulering 

Genom att lägga fokus på konsumenters syn och användning av klädvarumärken avser vi att 

belysa varumärkets roll som identitetsskapare. Föregående diskussion visar på att konsumtion 

är ett dynamiskt fenomen under ständig förändring, varpå vi ämnar undersöka denna 

problematik på nytt.  Baserat på detta har vi formulerat följande forskningsfrågor: 
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 Hur använder konsumenter kläder som ett medel för att uttrycka sig? 

 Vilken syn har konsumenter på klädvarumärken som identitetsskapare? 

 Hur värdesätter konsumenter att bära kläder av ett visst klädvarumärke? 

 

1.4 Syfte 

Uppsatsens syfte är att öka förståelsen för hur individers identitet konstrueras och förstärks 

med hjälp av klädvarumärken. Detta avser vi uppnå genom att undersöka och analysera vilken 

betydelse klädvarumärken har för konsumenter.   

 

1.5 Avgränsning och förklaringar 

Då uppsatsen syftar till att beskriva hur individers identitet konstrueras och förstärks med 

hjälp av klädvarumärken utgör identitet ett centralt begrepp. Vi anser det därför viktigt att 

göra ett förtydligande kring ordets innebörd. När vi talar om identitet syftar vi till en 

människas självuppfattning om sin egen person. Både individens kropp och psyke utgör denna 

person och ligger till grund för dennes uppfattning av sig själv som unik individ. Inom ramen 

för begreppen syftar vi även till personens egna uppfattningar om vart den hör hemma och hur 

den kategoriserar sig själv. 

 

Gällande begreppet identitet har vi gjort en teoretisk avgränsning då vi valt att inte särskilja 

begreppen personlig identitet och social identitet. Denna avgränsning har vi valt att göra då vi 

ämnar tala om identitet i allmänhet samt att vi anser att en åtskillnad riskerar skapa en 

förvirring hos läsaren. 

 

Avslutningsvis vill vi även göra ett förtydligande vad gäller orden mode och trender, vilka 

förekommer i delar av uppsatsen. Inom modebranschen används termen trend ofta som en 

synonym till mode. Vi är dock medvetna om att detta likställande inte är helt korrekt då 

trender inte enbart har med mode att göra utan även hänvisar till andra utvecklingar och 

förändringar i samhället, kulturen eller näringslivet. I denna uppsats gör vi emellertid inte 

någon distinktion mellan dessa begrepp. Orden kommer därför vara synonyma med varandra 

och syftar till ett klädbruk och den rådande stil som dominerar i ett samhälle under en viss 

tidpunkt. 
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2. Metod 

 

I följande kapitel presenteras den metod som vi har valt att använda i vår uppsats. Kapitlet 

anger metodval, forskningsansats, datainsamling av primär- och sekundärdata samt en 

motivering till val av intervjupersoner. Vidare framgår en diskussion av undersökningens 

kvalitet i termer av validitet och reliabilitet som sedan följs upp av en presentation gällande 

forskningsprocessen. Avslutningsvis presenteras ett kritiskt ställningstagande till den metod 

som har förekommit i undersökningen. 

 

 

2.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Enligt Bryman och Bell (2005) finns det två olika forskningsmetoder att välja mellan när 

forskare har för avsikt att genomföra en vetenskaplig studie, vilka är kvalitativ och kvantitativ 

forskning. Patel och Davidson (2011) förklarar att skillnaden mellan forskningsmetoderna 

beror på vilket sätt forskaren ämnar generera, bearbeta och analysera det insamlade 

materialet. De skriver att formuleringen av undersökningsproblemet spelar en avgörande roll 

när forskaren ska besluta om en kvantitativ eller kvalitativ inriktning. Frågor som rör ”Var? 

Hur förhåller sig? Vilka är skillnaderna? Vilka är relationerna?” bör ha en statistisk och 

därmed kvantitativ inriktning. De förklarar vidare att frågor som berör ”Vad är detta? Vilka är 

de underliggande mönstren?” är problem som handlar om att tolka och skapa förståelse för 

olika fenomen, vilka därför bör behandlas med en kvalitativ inriktning. Bryman och Bell 

(2005) skriver att kvantitativ forskning lämpar sig för forskning där syftet är att besvara frågor 

som var, hur och skillnader mellan som bygger på en statistisk grund. De förklarar vidare att i 

den kvalitativa forskningsmetoden fokuserar forskaren istället på att lägga vikt vid ord och 

teorin som framställs är baserad på insamlad data.  

 

Patel och Davidson (2011) framhåller att den största skillnaden mellan forskningsmetoderna 

är att kvantitativ forskning innebär mätningar vid insamling av data och statistisk 

bearbetnings- och analysmetoder. Den kvalitativt inriktade forskningen syftar istället på att 

fokusera på mjuka värden i form av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser. Lapan, 

Quartaroli och Riemer (2011) förtydligar att forskare använder den kvalitativa 

forskningsstrategin för att skapa förståelse för hur människor tolkar sina erfarenheter, hur de 
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konstruerar sina världar, och vilken betydelse de tillskriver sina erfarenheter av ett visst 

fenomen. De förklarar att det finns en strävan hos de forskare som tillämpar metoden att noga 

undersöka interaktioner och de enskilda betydelserna för de inblandade parterna. 

 

Vi har i uppsatsen använt oss av en kvalitativ metod då vårt syfte är att skapa en ökad 

förståelse för varumärken och identitetskapande faktorer. Bryman och Bell (2005) lyfter fram 

att metoden lägger tyngd vid att beskriva och skapa en förståelse av den sociala verkligheten 

och ett visst fenomens natur. Holme och Solvang (1997) påpekar att i den kvalitativa 

forskningsstrategin lägger sociala sammanhang och referensramar grunden till 

undersökningens inriktning och karaktär. Forskarens egen tolkning av dessa är därför direkt 

avgörande för undersökningen som slutprodukt, skriver författarna. Då det var vår avsikt att 

ställa vår tolkning av verkligheten i centrum anser vi att den kvalitativa forskningsmetoden 

var bäst lämpad för vår uppsats. Vi ämnade undersöka vilken betydelse vårt valda 

uppsatsämne har för de inblandade parterna och vilket värde klädvarumärken tillskrivs utifrån 

människors erfarenheter. 

 

Bryman och Bell (2005) uttrycker att forskningsmetoden handlar om att samla in och 

analysera data i syfte att erhålla förståelse för det berörda fenomenet. En sådan insamling kan 

enligt författarna enbart göras genom observationer, intervjuer och analys av kvalitativ empiri 

och teori. Patel och Davidson (2011) styrker detta resonemang genom att förklara att den 

kvalitativa inriktningen kan generera en djup kunskap kring forskningsämnet. Då uppsatsen 

syftar till att lägga vikt vid mjuka värden och generera en djupare förståelse för inre processer 

som är kopplade till konsumenten anser vi att det var motiverat att använda en kvalitativ 

forskningsmetod samt kvalitativa intervjuer i vår undersökning. 

 

Enligt Lapan, Quartaroli och Riemer (2011) ska den personliga intervjun stå i fokus under 

insamling av empiri. De förklarar att den detaljerade och nyanserade skildringen av 

verkligheten enbart kan uppstå ansikte mot ansikte vid observationer och djupintervjuer. 

Undersökningen tar fördel i ett nära förhållande mellan forskare och de personer eller miljöer 

som studeras. Författarna förklarar vidare att den personliga kontakten bidrar till det djup som 

är typiskt för den kvalitativa forskningsmetoden. Med detta i åtanke valde vi att genomföra 

kvalitativa intervjuer och under dessa lägga stor vikt vid det personliga förhållande som 

skapades mellan oss och intervjupersonerna. Vi återkommer med mer information om hur 

intervjuerna genomfördes senare i kapitlet. 
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Patel och Davidson (2011) förtydligar att till skillnad från en kvantitativ undersökning så 

kräver den kvalitativa metoden ofta löpande analyser och har ett mindre strukturerat 

angreppssätt. Bearbetningen av det insamlade materialet kom därför att ske kontinuerligt för 

att generera idéer om hur vi skulle gå vidare med vår forskning. Vi ville med detta 

angreppssätt även minimera risken att förbise något som kunde komma att vara av relevans 

för vår undersökning. Vi ser det som en fördel att den kvalitativa forskningsmetoden är mer 

flexibel i sin natur och är av uppfattningen att detta ökade våra chanser att erhålla ny och 

oväntad kunskap som kunde berika vår undersökning. 

 

2.2 Forskningsstrategi 

Olsson och Sörensen (2011) förklarar att en undersökning formas baserat på vilken 

utgångspunkt forskaren väljer. De skriver om två olika typer av angreppssätt, vilka är den 

induktiva och deduktiva forskningsstrategin. Forskning som genomförs på grundval av det 

induktiva angreppssättet utgår ifrån empirin och ställer teorin som ett resultat av en 

forskningsinsats. Det deduktiva angreppssättet har istället befintliga begrepp och teorier som 

utgångspunkt i forskningsarbetet. Bryman och Bell (2005) förklarar att den deduktiva 

strategin representerar den vanligaste uppfattningen gällande hur förhållandet mellan teori och 

praktik ser ut inom samhällsvetenskapen. Kunskapen inom ett specifikt område och de teorier 

som vidrör detta område ger upphov till hypoteser som sedan utsätts för en empirisk kontroll, 

menar forskarna. 

 

Olsson och Sörensen (2011) beskriver den induktiva forskningsansatsen som vanligt 

förekommande för kvalitativa metoder. Författaren rubricerar induktion som en process där 

forskaren utgår från upptäckter i verkligheten, för att sedan sammanföra dessa och bilda en 

teori på empirisk grund. Bryman och Bell (2005) föredrar att inte göra en entydig distinktion 

mellan forskningsansatserna, utan istället uppfatta dem som tendenser i forskningsprocessen. 

Patel och Davidson (2011) skriver att en kombination av deduktion och induktion benämns 

abduktion. Detta är ett tredje alternativt sätt som forskaren kan arbeta med för att relatera teori 

och empiri. Olsson och Sörensen (2011) förklarar abduktion som en forskningsansats som har 

sin grund i dialogen mellan det teoretiska perspektivet och resultatet av insamlad empiri. 

Vidare förklarar Patel och Davidson (2011) att forskaren med ett abduktivt arbetssätt ger ett 

förslag till en teoretisk djupstruktur. Därefter prövas en sådan hypotes på nya fall där den då 

kan utvecklas och vidgas för att bli mer generell. Författarna beskriver att arbetssättet har 
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fördelar då det inte låser forskaren, vilket annars är risken vid de andra två 

forskningsansatserna. De betonar dock att det finns en risk att forskaren omedvetet blir färgad 

av egna erfarenheter och tidigare forskning, vilket medför att aktuell forskning inte startar 

förutsättningslöst. 

 

Vi har under forskningsprocessen antagit en abduktiv ansats, då vi har alternerat mellan 

empiri och teori. Dessa delar har därför stundtals konstruerats samtidigt. Likt Patel och 

Davidson (2011) förklarar så har vår forsknings första fas präglats av induktion för att sedan 

övergå till ett deduktivt arbetssätt. Kritiken som lyfts fram av författarna har tagits i beaktning 

men det abduktiva angreppssättet anses ändå vara bäst lämpat för vår undersökning. I 

uppsatsens startskede tog vi hjälp av teori för att kartlägga eventuella begrepp inom det valda 

området som kunde vara relevanta för vår empiriinsamling. Dessa begrepp användes sedan i 

utformningen av vår intervjuguide (se avsnitt 2.3.1). Efter insamling av empiri återvände vi 

till teorin för att framställa en referensram som kartlägger redan etablerad teori på området.  

 

2.3 Datainsamling 

Larsen (2009) redogör för flera olika data som kan samlas in för kvalitativa studier, vilka är; 

intervjudata, observationsdata, texter och dokument samt ljud och bildinspelningar. 

Författaren uppger att intervjuer och observationer är mest förekommande och är de som 

brukar refereras till som primärdata, medan texter och dokument kallas för sekundärdata. 

Svenning (2003) förklarar primär- och sekundärdata som de två huvudsakliga metoderna för 

insamling av information till forskning.  Booth, Colomb och Williams (2004) skriver att en 

vetenskaplig rapport av denna typ inte kan baseras på enbart sekundärdata. I denna uppsats 

har vi därför använt oss av såväl primär- som sekundärdata för datainsamling.  

 

2.3.1 Primärdata 

Bryman och Bell (2005) beskriver primärdata som aktuell data som inte tidigare samlats in 

och behandlats av någon annan. Svenning (2003) styrker detta genom att upplysa att en 

primärkälla utgörs att det som forskaren på egen hand förvärvat genom direkta observationer 

eller intervjuer. Insamlingen av data används sedan med intentionen att uppfylla ett 

forskningssyfte, förklarar författaren. Bryman och Bell (2005) skriver att det finns tre olika 

metoder för insamling av primärdata; deltagande observationer, intervjuer och fokusgrupper. 

Intervjuer har utgjort den primärdata som samlats in till uppsatsen. 
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Intervjuer 

Likt Larsen (2009) så framgår det av Bryman och Bell (2005) att intervju troligtvis är den 

mest nyttjade metoden inom kvalitativ forskning. Metoden påstås vara attraktiv på grund av 

den flexibilitet för insamling av data som den skapar för forskaren. Enligt Larsen (2009) kan 

kvalitativa intervjuer användas som enda metod i en undersökning, men även i kombination 

med andra metoder för att nå en djupare förståelse. Författaren fortsätter förklara att en 

kvalitativ intervju kan vara mer eller mindre strukturerad beroende på vad forskaren ämnar 

undersöka, vilket även framgår av Bryman och Bell (2005). 

 

Larsen (2009) riktar uppmärksamhet till de fördelar som finns med att hålla en viss struktur på 

den kvalitativa intervjun. Författaren menar att det dels blir enklare att jämföra svaren mellan 

intervjupersonerna samt att det är mer tidseffektivt i undersökningar där forskaren har 

begränsat med tid och saknar stor erfarenhet av intervjuer. Trots en viss grad struktur så 

skriver Bryman och Bell (2005) att den kvalitativa intervjumetoden skapar utrymme för 

intervjun att röra sig i olika riktningar. Författarna menar att en sådan flexibilitet och 

följsamhet ger kunskap om intervjupersonernas uppfattningar och synsätt på det undersökta 

området. 

 

I uppsatsen har vi samlat in intervjudata med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Valet av 

semistrukturerade intervjuer grundade sig i att vi ville lägga en tyngd på intervjupersonernas 

egna uppfattningar och synsätt. Med utgångspunkt i ovanstående resonemang av Larsen 

(2009) vill vi betona att en viss grad av struktur möjliggjorde en mer tidseffektiv 

datainsamling och var alltså en bidragande faktor till valet av intervjumetod. 

 

Larsen (2009) förklarar att i en semistrukturerad intervju används ofta en så kallad 

intervjuguide, vilket även bekräftas av Bryman och Bell (2005). En intervjuguide är en lista 

med frågor som används som stöd under intervjun. Författarna framför att intervjumetoden 

skapar stor frihet för intervjupersonen att utforma svaren på sitt eget sätt. Larsen (2009) 

betonar därför vikten av att inte styra intervjun för mycket, då metoden grundar sig i att 

individen ska få tala fritt om det som tas upp. Innan intervjuerna ägde rum ställde vi samman 

en intervjuguide med färdigformulerade frågor, i syfte att använda dem som en checklista. På 

så vis kunde vi enkelt se att alla ämnen och frågor behandlats innan intervjun avslutades. 

Frågorna som fanns uppställda i intervjuguiden (se bilaga 1) anser vi är nära kopplade till våra 
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frågeställningar och därför utgjorde ett bra underlag för att kunna besvara dessa. Bryman och 

Bell (2005) skriver att frågorna i intervjuguiden inte behöver komma i samma ordning och att 

frågor som inte ingår kan ställas till intervjupersonen. Under intervjuerna som genomförts 

utgick vi från individens svar på frågorna och knöt an till det som sades. Frågeföljden har 

därför varierat för att inte avvika från de teman som togs upp av intervjupersonerna själva. 

Följdfrågor ställdes även i de fall vi uppfattade att individerna kunde utveckla sitt svar 

ytterligare och även ge djupare förklaringar till det som sagts. Med detta handlingssätt vill vi 

påstå att vi minimerade risken att gå miste om ett djupare resonemang kring det ämne som vi 

vill öka förståelse för. 

 

2.3.2 Sekundärdata - teoretiska källor 

Svenning (2003) skriver att sekundärdata är en andrahandskälla som återger andra forskares 

data. Larsen (2009) framhåller att sådana data först och främst finns tillgängligt i böcker, 

avhandlingar och rapporter som andra har sammanställt. Författaren fortsätter förklara att 

även om en forskare baserar sin undersökning på primärdata är det viktigt att ställa upp 

tidigare forskning inom det område man valt att studera. 

 

Uppsatsen behandlar sekundärdata från böcker och artiklar. Då syftet är att öka förståelsen för 

området kring klädvarumärken och identitetsskapande ämnade vi skapa en grundläggande 

förståelse för redan etablerad forskning kring uppsatsämnet. Bryman och Bell (2005) hävdar 

att det finns vissa begränsningar med att ta användning av redan insamlat material. Författarna 

menar att det förekommer en särskild komplexitet i att granska, organisera och bekanta sig 

med den sekundärdata som forskaren tar till användning. De fortsätter dock med att framföra 

att det finns fördelar med att ta användning av sådan data. En av dessa är att kvalitetsnivån på 

sekundärdata anses vara mycket god och representativ i en urvalsprocess som annars är 

sträng. Larsen (2009) skriver att det är viktigt att bedöma validitet och reliabiliteten hos den 

data som man väljer att ta användning av, och därför studera dem kritiskt. Då vi avser att 

skapa en trovärdig undersökning har vi försökt vara ytterst källkritiska i vår datainsamling och 

därför enbart använt oss av sekundärdata som vi betraktar komma från betrodda källor. 

Tryckta källor har samlats in på Universitetsbiblioteket i Kalmar och artiklar har hämtats från 

databasen OneSearch som är universitetsbibliotekets nya söktjänst. Internetkällor har vi helt 

bortsett från då vi ville minska risken att ta användning av sekundärdata med bristande 

reliabilitet.  
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2.4 Val av intervjupersoner 

Undersökningens disposition är baserad på uppsatsens problemformulering. Det innebär att vi 

hade denna som utgångspunkt när vi bestämde oss för vilka individer som skulle medverka 

samt vilka tekniker som skulle användas vid insamling av data. 

 

Patel och Davidson (2011) skriver att det är vanligt att tidsmässiga eller ekonomiska 

begränsningar inte tillåter forskaren att välja personer på ett sätt som vore bäst lämpat för 

dennes undersökning. Författarna menar att i sådana fall är det godtagbart att använda sig av 

en så kallad tillgänglig grupp. En sådan grupp fungerar varken som fall eller ett stickprov, 

utan forskaren måste vara medveten om att den tillgängliga gruppens resultat inte gäller för 

andra grupper, förklarar författarna. På grund av tidsbegränsningen i vår undersökning valde 

vi att använda oss av det som Patel och Davidson (2011) benämner som en tillgänglig grupp 

individer. Baserat på uppsatsens problemformulering granskade vi våra personliga nätverk 

och valde ut personer vilka vi uppfattar har ett intresse för samt konsumerar en större mängd 

kläder. Flera av individerna arbetar eller har tidigare arbetslivserfarenhet inom klädbranschen 

varav deras genuina intresse bekräftades. Några av dem uppfattades även konsumera 

klädvarumärken som vi upplever vara prestigefyllda och som befinner sig i en högre prisklass. 

Personerna som valdes ut förmodades alla kunna ge viktig och relevant information till 

studien. Detta anser vi är viktigt för att öka förståelsen för hur klädvarumärken används som 

identitetsskapande medel, oberoende av ort, ekonomisk situation och intressen. De 

gemensamma nämnarna för intervjupersonerna är att de är mellan 20-25 år och, som tidigare 

nämnt, uppfattas ha ett genuint intresse för kläder. 

 

I uppsatsen har följande personer ställt upp som intervjupersoner: 

 

 Louise Kvist, 24 år och studerande samt anställd på Team Sportia. 

 

 Johanna Lundberg, 23 år och studerande samt anställd på Halmstad kommun. 

 

 Joel Halldin Gjerdrum, 23 år och studerande samt anställd på ett boende för 

handikappade. 

 

 Isabella Andersson, 22 år och arbetar som butiksbiträde på Peak Performance. 
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 Ante Nordqvist, 24 år och studerande. 

 

 Denise Nordén, 22 år och arbetar som modell, bloggerska, telefonassistent på 

Swedbank samt är inköpare och stylist på Notme.se. 

 

 John Thungren, 25 år och studerande. 

 

Vår relation till de olika intervjupersonerna skiljer sig åt. Vi har ingen djup relation med 

majoriteten av individer i studien, men anser att det var till vår fördel att välja personer som vi 

har någon form av anknytning till.  Därav anser vi att sannolikheten ökade att de tilltänkta 

intervjupersoner skulle avsätta tid till de djupintervjuer som vi menar att vår undersökning var 

i behov av. 

 

2.5 Reliabilitet och Validitet 

Larsen (2009) skriver att två företeelser som är särskilt viktiga att tänka på i en undersökning 

är att försäkra sig om så hög grad av reliabilitet och validitet som möjligt. Författaren 

förklarar att detta är nödvändigt för att skapa trovärdighet i undersökningen. Holme och 

Solvang (1997) nämner att reliabilitet och validitet är två vetenskapliga kriterier när det 

kommer till kvalitativ och kvantitativ forskning. De fortsätter resonemanget med att betona 

vikten av att minimera utrymmet för missförstånd i en kvalitativ studie, då den till stora delar 

bygger på forskarens egna tankar och tolkningar kring forskningsområdet. 

 

Bryman och Bell (2005) förklarar att reliabilitet behandlar frågan om resultaten från en 

undersökning skulle medföra samma resultat om undersökningen skulle utföras på nytt, eller 

om den påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga grunder. Även Holme och Solvang (1997) 

menar att en hög reliabilitet är nådd om skilda, oberoende mätningar av en företeelse ger 

samma resultat. Larsen (2009) beskriver reliabilitet som ett mått på pålitlighet och precision. 

Av detta kan vi fastslå att en hög reliabilitet bestäms av hur vår undersökning har genomförts 

och hur noggranna vi var vid bearbetning av det material som samlades in. Vi vill dock 

understryka att det finns en problematik med att undersöka ett dynamiskt fenomen som är 

under ständig förändring, inte minst den sociala miljö som konsumenterna i vår undersökning 
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verkar i. Enligt Bryman och Bell (2005) kan det vara svårt att kombinera en kvalitativ studies 

syfte med en hög grad av reliabilitet eftersom det inte går att frysa en social miljö. 

 

Bryman och Bell (2005) redogör för validitet som ett av de viktigaste forskningskriterierna. 

De upplyser att validitet går ut på att granska om de slutsatser som frambringats av en 

undersökning hänger ihop eller inte. Larsen (2009) skildrar forskningskriteriet som liktydigt 

med giltighet och relevans. Bryman och Bell (2005) skiljer på två olika former av validitet i 

kvalitativa studier, vilka är intern och extern validitet. De förklarar att en intern validitet 

genereras när det finns en god överensstämmelse mellan forskarens observationer och de 

teoretiska idéer som framställs. Intern validitet kan därför förklaras i termer av en 

undersöknings tillförlitlighet. Författarna förklarar att extern validitet rör den utsträckning 

som resultaten kan generaliseras till andra miljöer och situationer utöver de som verkat i 

undersökningen. Extern validitet kan därför förklaras i termer av ett resultats överförbarhet, 

skriver författarna. 

 

Vi har i uppsatsen försökt hålla en tydlig koppling mellan teori och empiri, så att de teorier 

och modeller som finns uppställda på ett så tillbörligt sätt som möjligt redogör för den 

verklighet som har studerats. Vi har därför löpande strävat efter att samla in data som är av 

betydelse för vår frågeställning för att skapa tillförlitlighet i resultaten. I utformningen av 

intervjuguiden var vi ytterst medvetna om vikten av att formulera frågorna med högsta 

precision och relevans. Vi ämnade säkerställa att de frågor som ställdes inte färgade 

intervjupersonerna i deras svar och styrde in dem på spår som de själva inte skulle tagit. 

Forskningen som har genomförts har skett i enlighet med de regler som finns för kvalitativa 

studier. Intervjupersonerna har även fått ta del av sammanställningen av empiri för att vi på så 

sätt skulle kunna säkerställa att vi har uppfattat och tolkat den sociala verklighet som studerats 

på ett korrekt sätt. Gällande uppsatsens externa validitet är vi medvetna om att de resultat som 

finns uppställda inte går att generalisera. Resultaten gäller därför inte för andra än de individer 

som ingick som intervjupersoner i undersökningen. 

 

2.6 Forskningsprocessen 

Valet av uppsatsämne föll sig naturligt då båda har ett stort intresse för kläder och värderar de 

varumärken som vi konsumerar. Att såväl kläder som varumärken är något som berör alla 

människor i samhället är för oss en självklarhet, något som talade till ämnets fördel. 
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Uppsatsens syfte och problemområde har formats och reviderats löpande under 

forskningsprocessen. Vi valde inledningsvis att studera befintlig teori gällande betydelsen av 

kläder och varumärken och insåg att det finns en tydlig symbolik i dagens konsumtion. Då vi 

upplevde att det finns ett teoretiskt kunskapsgap beträffande värdering av klädesplagg kontra 

klädvarumärken och hur dessa används för att skapa och förstärka en individs identitet 

bestämde vi oss slutligen att inrikta uppsatsen på detta område. Forskningsprocessen fortskred 

sedan i form av mer informationssökning för att skapa en ytterligare förståelse för området. 

För att kunna presentera en teoretisk exakthet kring det valda ämnet skapade vi en generell 

struktur på uppsatsens teoretiska referensram för att underlätta vår informationssökning. Med 

hjälp av att studera litteratur och artiklar försökte vi kartlägga olika områden gällande 

konsumtionsmönster, sociala motiv och värden relaterade till kläder och varumärken. Den 

generella strukturen användes även när vi utformade den intervjuguide som fanns som 

verktyg vid insamling av primärdata. 

 

Då uppsatsen är av kvalitativ karaktär valde vi att göra personliga intervjuer vid insamling av 

primärdata. Vi är av uppfattningen att detta var bäst lämpat för vår undersökning då vi vill 

skapa en ökad förståelse för hur individer konstruerar och förstärker sin identitet med hjälp av 

klädvarumärken. På grund av att vi träffade intervjupersonerna ansikte mot ansikte är vi av 

uppfattningen att vi ökade chanserna till att skapa en personlig intervjusituation som 

genererade ett tillitsfullt och öppet samtal mellan varandra. Valet av intervjupersoner föll på 

individer vilka vi var medvetna om har ett intresse för kläder och konsumerar varumärken 

som vi anser är prestigefyllda. Förhoppningen var att dessa individer skulle analysera sina 

egna motiv och sitt agerande vid köp och konsumtion av klädvarumärken. Vi valde att 

kontakta intervjupersonerna via telefon och e-mail där vi presenterade oss själva, uppsatsens 

ämne och syfte. Vi ville klargöra vår ambition med uppsatsen för att individen skulle få en 

tydlig bild av deras roll i forskningsprocessen. Samtliga intervjuer genomfördes inom loppet 

av åtta dagar då vi besökte intervjupersonerna i en miljö som de själva föreslagit eller ansåg 

lämplig. Innan de genomfördes valde vi att skicka ut ett grovt underlag på de ämnesområden 

som vi sedan skulle ta upp under intervjuerna. Tanken var att ge dem ett övergripande 

material för att skapa medvetenhet men samtidigt inte riskera att styra intervjupersonernas 

tankar då vi värderade och ansåg det ytterst viktigt att bibehålla flexibilitet i intervjuerna. En 

ytterligare faktor som vi anser bidrog till att var intervju blev unik var de följdfrågor som 

ställdes till individerna. Följfrågorna baserades på deras svar i föregående fråga och syftade 

till att uttömma och ta till vara på var intervjupersonens svar till hundra procent. 
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Innan intervjuerna genomfördes planerade vi att ta en utvald fokusgrupp till användning för 

att lyfta fram kollektiva åsikter och undersöka om det fanns några dolda attityder kring hur 

individers identitet skapas och förstärks med hjälp av klädvarumärken. De intressanta 

tankeutbyten och ståndpunkter som vi förväntades erhålla med en fokusgrupp kom istället 

direkt under de personliga intervjuerna. Intervjupersonerna ansågs vara ärliga och reflekterade 

själva över sina svar i frågor som ställdes. Begränsningen av tid togs i beaktning och då den 

empiri som kom ur intervjuerna uppfattades vara tillräcklig för att kunna analysera 

uppsatsämnet valde vi att inte ta användning av en fokusgrupp. 

 

Nästa steg i forskningsprocessen var att behandla samtliga intervjuer vilka hade spelats in. Vi 

transkriberade intervjuerna för att inte gå miste om värdefull empiri samt använde oss av 

färgkoder för att underlätta sammanställningen av ett sammanhängande empirikapitel. 

Parallellt med denna sammanställning reviderades den teoretiska referensramen för att vara 

bättre lämpad för den primärdata som samlats in. Även forskningsfrågorna behandlades och 

omformulerades då det under intervjuerna framkommit ett större fokus på ämnesområden som 

vi tidigare inte lagt stor vikt vid. Dessa områden ansågs nu vara relevanta för uppsatsens 

innehåll. Den slutgiltiga sammanställningen av empiri skickades ut till intervjupersonerna för 

godkännande med avsikt att minska risken för feltolkningar och därmed öka uppsatsens 

validitet. 

 

I uppsatsens två avslutande kapitel behandlas den analys och de slutsatser som 

forskningsprocessen har frambringat. I analysen har vi strävat efter att lyfta fram de samband 

och avvikelser som framkommit mellan såväl teori och empiri som intervjupersonernas svar. 

Denna metod avser skapa ett kapitel av dynamisk karaktär. Slutsatserna understryker därefter 

de mest centrala tendenser som uppenbarats genom vår datainsamling och vårt analysarbete 

kring hur individers identitet konstrueras och förstärks med hjälp av klädvarumärken. Det är i 

dessa två kapitel som uppsatsens tre röster löpande vävs samman och således där våra 

tolkningar och referensram står i centrum när vi besvarar uppsatsens syfte och 

forskningsfrågor. 
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2.7 Metodkritik 

Bryman och Bell (2005) uppger att det finns brister med den kvalitativa metoden vilka kan 

komma att påverka forskningsresultatet. Författarna framhåller att den största svårigheten är 

metodens personliga karaktär, där forskarens och intervjupersonens egna uppfattningar står i 

centrum. Även Holme och Solvang (1997) förklarar att forskarens egna tolkningar färgar 

undersökningen och dess innehåll. Författarna menar att denne inte helt kan ge skydd från 

feltolkningar av den information som samlats in. Bryman och Bell (2005) skriver att 

forskningen kan komma att påverkas av egna intressen och personliga samband, vilket gör att 

det är angeläget att ta med i beaktning under forskningsprocessen för att skapa ett tillförlitligt 

och objektivt resultat i studien. 

 

Denscombe (2009) lyfter fram ytterligare kritik mot kvalitativa studier, då det uppstår 

problematik kring generalisering när kvalitativa studier vanligen genomförs med ett fåtal 

intervjupersoner. Forskaren riskerar att generalisera åsikter istället för att gå in på djupet av 

det faktiska problemet. Författaren skriver att en sådan risk kan undvikas genom att ha 

intervjuer med olika företag och personer. Vår intention var varken att generalisera eller 

avsiktligt låta våra subjektiva bedömningar påverka forskningsresultatet. För att minimera 

risken för subjektivitet har vi löpande fört en öppen diskussion kring vårt material med såväl 

intervjupersoner som mellan varandra. Valet att spela in intervjuerna samt att få 

respondenternas godkännande på den sammanställda empirin gör att vi upplever att det är en 

korrekt återgivning av materialet som ökar studiens trovärdighet. Dock är det vår analys av 

teori samt empiri som bildar uppsatsens resultat varav denna aldrig kan bli fullständigt 

objektiv. Vi anser därför att det är nödvändigt att ta detta i beaktning för att öka studiens 

tydlighet och tillförlitlighet ytterligare. 

 

Bryman och Bell framhåller att den kvalitativa forskaren har en viss tendens att vara mindre 

noggrann i sin argumentation gällande forskningsval. Vi är medvetna om vikten av att tydligt 

motivera sina val och har därför försökt motivera och tydliggöra våra forskningsval i största 

möjliga mån. Med avsikt att stärka uppsatsens karaktär ytterligare valde vi att förklara de 

bakomliggande orsakerna till de val som har gjorts och därför presentera hela 

forskningsprocessen i ett eget avsnitt (se avsnitt 2.6). På så vis önskar vi att uppsatsarbetets 

olika steg har förtydligats för läsaren. 
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Trots den kritik som lyfts fram mot den kvalitativa forskningsmetoden anser vi att den är bäst 

lämpad för att uppfylla uppsatsens syfte. Som framgått tidigare ämnar vi lägga vikt vid mjuka 

värden och generera en ökad förståelse för konsumentens inre processer. Vi menar att enbart 

den kvalitativa metoden möjliggjorde en sådan närhet till konsumenterna och 

samhällsfenomenet, en närhet som vi annars riskerat gå miste om. 
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3. Teoretisk referensram 

 

I följande kapitel presenteras de teorier och områden som ligger till grund för uppsatsens 

teoretiska referensram. Kapitlet är indelat i två huvudområden, Kläder och Varumärket. 

 Under huvudområdet benämnt Kläder redogör vi för följande: Nya konsumtionsmönster, 

Kläder som kommunikationsmedel, samt Värden relaterade till kläder. Vidare uppvisar vi 

teori beträffande huvudområdet benämnt Varumärket där vi behandlar Det symboliska 

varumärket, Varumärkespreferenser, Referensgrupper, Sociala motiv och Värden relaterade 

till klädvarumärken. Den teoretiska referensramen presenterar de teorier som vi anser är 

betydande för att skapa en förståelse för hur individers identitet konstrueras och förstärks 

med hjälp av klädvarumärken. 

 

 

3.1 Kläder 

3.1.1 Nya konsumtionsmönster 

Det framgår av Berger och Ward (2010) att en individs sociala klass och status i samhället 

inte enbart kan definieras utifrån vilken förmögenhet individen har. De framhåller att 

produkter som utsänder distinkta signaler används i syfte att indikera för andra var i den 

sociala hierarkin individen hör hemma. Författarna vill därtill uppmärksamma att det numera 

förekommer viss problematik gällande att baserat på enbart klädstil avgöra vilken social 

grupp en individ tillhör. Tekniska innovationer inom tillverkningen har möjliggjort att 

högkvalitativa varor kan produceras i olika prisklasser vilket har inneburit att merparten 

konsumenter idag har råd att konsumera produkter vilka endast ett fåtal människor hade 

pengar till förr. Konsumering av kvalitativa produkter utgör därmed inte längre signalen för 

social status i samhället. Vidare menar författarna att globaliseringen samt framväxten av 

media och dess betydande roll har möjliggjort att lägre rankade varumärken kan följa 

varumärken med hög prestige och positionera sig annorlunda. Kopiering av nya produkter, 

stilar och trender är vanligt förekommande idag. Det dröjer inte länge förrän konsumenter 

finner likartade klädesplagg på lågprisbutiker som hos världskända exklusiva varumärken. 

Världsberömda designers gör idag även kollektioner åt vissa butiker vilket innebär att 

tillgängligheten av vissa utmärkande plagg har ökat avsevärt.  
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Det framgår av Brück (2005) att samhällsformen som råder är vad vi kallar postmodernismen, 

där kläder är konsumtionsvaror för tillfällig användning. Plaggen slits inte ut, men blir ändå 

snabbt förbrukade. Solomon och Rabolt (2008) förklarar att postmodernismen möjliggör att 

konsumenter kan forma identitet och mening. Författarna indikerar att ett nytt slags samhälle 

växer fram, ett samhälle uppbyggt kring konsumenter och konsumtion snarare är arbetare och 

produktion. De beskriver att det postmoderna samhället gör att dagens konsumenter står inför 

val, förvirring och kreativitet, när de förhandlar om en bild av sig själva. Utbudet av klädval 

på marknaden är enormt eftersom varor produceras och distribueras över hela världen, vilket 

gör att sortimentet av stilar och färger kan bli överväldigande. Berger och Ward (2010) hävdar 

dock att konsumenternas köpkraft är starkare idag än tidigare, detta med anledning av att 

bland annat inkomstnivåerna har stigit märkbart. Idag tillåts mindre förmögna människor att 

konsumera produkter de tidigare inte har haft möjlighet till. Dyra bostäder, bilar och lyxiga 

kläder utgör produkter av hög extravagans vilka fler individer idag kan konsumera. Då allt 

fler har råd med sådana produkter mister dessa produkter dock sitt signalvärde för 

identitetsskapandet hos individen. Gemensamt för Solomon och Rabolt (2008) och Berger och 

Ward (2010) är att samtliga är eniga om att grunden för det postmoderna utseendet är 

hanteringen av stilar och komponenter på ett nytt sätt. Solomon och Rabolt (2008) uppger att 

vi människor är handelsvana konsumenter och producenter av en identitet som vi förvaltar 

och fortsätter skapa själva. 

 

3.1.2 Kläder som kommunikationsmedel 

Solomon och Rabolt (2008) skriver att människor i dagens samhälle är fria att välja den 

uppsättning av varor, tjänster och aktiviteter som definierar dem själva och i sin tur skapar en 

identitet som kommuniceras till andra. Ett val av varor och tjänster gör verkligen ett uttalande 

om vem man är och om vilka typer av människor som man önskar identifiera samt dem som 

vi vill undvika. Författarna fortsätter resonemanget och anger att just kläder är avgörande för 

att offentliggöra, uttrycka och kommunicera identiteten.  Brück (2005) påstår att det pågår en 

växande fascination för kläder och för kroppen som ett personligt verktyg. Författaren ställer 

sig frågande till vad klädseln betyder och hur vår identitet speglas i detta yttre. Det framgår 

vidare att jaget blivit ett projekt där individer använder kläder och kropp som verktyg. 

 

Nilsson (2005) skriver att kroppen och människors sätt att klä sig uppfattas som en arena där 

individer förhandlar om vilka de är och vilka de skulle vilja vara. Människor formar sig själva 

och författaren betonar att detta sker i växelverkan med de villkor och ramar som olika 
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klädstilar ställer upp. Brück (2005) problematiserar att det finns andra faktorer som tar uttryck 

i klädsel, likt grupptillhörighet, kön och etnicitet. Kläder kan liknas vid den viktigaste 

rekvisitan och de hjälper oss att läsa av tid, rum och social miljö. Även Solomon och Rabolt 

(2008) nämner kläder som rekvisita när de förklarar en roll-teori. Denna teori handlar om att 

konsumenternas beteende liknar åtgärderna i en pjäs. Som i en pjäs, har varje konsument 

repliker, rekvisita och kostymer som är nödvändiga för att kunna göra en bra prestation och 

ett gott intryck på sina åskådare. Författarna anger att vi har lika många jag som vi har olika 

sociala roller. Beroende på situationen agerar vi annorlunda och använder också olika 

produkter. En person kan kräva en särskild uppsättning av kläder för att spela en viss roll. De 

framhåller att identiteten kan tänkas ha olika komponenter, och endast några av dessa är 

aktiva vid en given tidpunkt. Vissa komponenter är mer centrala än andra, men en del kan 

vara dominerande i specifika situationer.  

 

Solomon och Rabolt (2008) fortsätter förklara att individer även klär sig i syfte att uttrycka 

personlighet. De kläder som någon bär berättar mycket om den personen och anses av 

författarna uttrycka vem den individen är. Brück (2005) skriver att det ses nästintill som en 

självklarhet att kläder kommunicerar och att kroppen är ett verktyg som går att avläsa.  Det 

framgår vidare av författaren att människan i västvärlden tenderar att vara självcentrerad och 

benägen att spekulera över betydelsen av andras klädsel. Författaren förklarar att tidigare 

forskare, likt psykologen J.C. Flugel avfärdas i sitt resonemang om att motiv och behov styr 

klädseln. Brück (2005) menar istället att kläder är ett redskap som skapar föreställningar om 

användarens egenskaper och framkallar kategoriseringar. 

 

3.1.3 Värden relaterade till kläder 

Solomon och Rabolt (2008) uppger att mode speglar vårt samhälle, vår kultur och hur 

människor definierar sig själva. Kläder kan ses som en kod, eller ett språk, som hjälper oss att 

tyda individer. Författarna redogör för hur viktigt det har blivit för företag att förstå hur 

dagens konsumenter förhåller sig till och samverkar i samhället. Information om 

konsumenternas beteende efterfrågas i allt större utsträckning i jämförelse med förr. 

Författarna menar på att information dels kan erhållas genom klassisk demografisk 

information så som ålder, kön och inkomst, men också genom psykografisk information. 

Psykografisk information om individen refererar till aspekter beträffande en individs livsstil 

och personlighet. Kunskap om individens egenskaper kan vara avgörande för företag, 
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varumärket och marknadsförare i syfte att nå sina konsumenter. Vad konsumenter sysselsätter 

sig med på sin fritid och dennes hobbys är av större intresse idag än det någonsin varit förr, 

hävdar författarna. 

 

Solomon och Rabolt (2008) framhåller att det finns flera psykologiska faktorer som förklarar 

varför konsumenter motiveras till att konsumera det senaste modet och följa trender. 

Betydelsefulla faktorer är bland annat att individen söker efter variation, personlig kreativitet, 

eftersträvar enhetlighet och sexuell attraktion. Författarna påstår att konsumenter tenderar att 

väga för- och nackdelar mot varandra och även se till om trenden kan anpassas till individen. 

De trender som blir varaktiga är ofta de som möjliggör för konsumenter att uttrycka 

individualitet. Författarna fortsätter förklara att flertalet individer tenderar att ha ett behov av 

att vilja vara unika. De allra flesta vill vara annorlunda i viss bemärkelse, men samtidigt inte 

för annorlunda. Av denna anledning menar författarna att konsumenter många gånger 

anammar de grundläggande reglerna av det existerande modet och därefter försöker skapa sin 

egen stil genom att improvisera och på så vis göra sitt personliga avtryck. 

 

Solomon och Rabolt (2008) skriver att även om de flesta människor inte bokstavligen dyrkar 

materiella varor så spelar de en central roll i många människors liv. Människor tillskriver 

betydelse till sina ägodelar och vi lever i ett mycket materialistiskt samhälle där vi ofta mäter 

värdet av oss själva och andra i termer av hur mycket vi äger. Författarna förklarar att det 

finns olika personliga värden relaterade till de klädval en individ gör i skilda situationer. 

Vidare menar författarna att det finns mer specifika värderingar relaterade till klädval. 

Exempel på detta är graden av mode och plaggets funktion. Studier som gjorts indikerar att 

konsumenter som är modeorienterade tenderar att värdera kvantitet före kvalitet vid 

konsumtion av kläder. Dessa konsumenter köper vad det vill ha snarare än vad de faktiskt är i 

behov av, berättar författarna. 

 

Solomon och Rabolt (2008) framhåller ytterligare värderingar vanligt förekommande hos 

konsumenter beträffande vad ett klädval symboliserar. Med kläder som redskap kan individen 

uttrycka bland annat självständighet, skönhet och individualitet. Kläder kan också ses som ett 

uttryck för kreativitet, bekymmersfrihet, åstadkommande av något i livet samt symbolisera 

individens levnadsstandard tillika dennes ekonomiska situation. Upptill detta menar 

författarna att kläder kan vara ett uttryck för sexualitet, självaktning och variation. 

Sammantaget av detta innebär att kläder kan liknas med individens självuttryck i någon form. 
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Författarna förklarar att konsumenten kan erhålla acceptans från omvärlden och hävdar att 

konsumenten utifrån vad den konsumerar inkluderas av andra i samhället i ny bemärkelse. 

Flera forskare antyder att ovanstående begrepp är en funktion av konsumtion eller en 

motivation för individer att konsumera ett klädesplagg, skriver författarna. 

 

Berger och Ward (2010) förklarar att individualitet gällande kläder avser en medvetenhet om 

normen och en önskan att ta avstånd från den. Det är en förkroppsligad bild av egenskaper 

som gör var och en av oss särskiljande och unik. Denna unicitet är det som skiljer oss från 

andra människor och gör var och en av oss vad vi är: individer. Solomon och Rabolt (2008) 

skriver att tecken på en persons individualitet kan uttryckas genom klädval på olika sätt. Ett 

exempel på detta är när en person väljer att inte bära samma kläder, stil och varumärken som 

många andra har på sig och istället satsar på en signatur-look. Författarna menar att 

konsumenten ska inkludera någon form av individualitet eller unicitet i sin stil. 

 

Solomon och Rabolt (2008) lyfter fram att på grund av dess visuella karaktär och dess 

koppling till självuppfattning, är kläder ett sätt att presentera vår unicitet för andra. 

Konsumenter som tror att de inte är unika är mer benägna att försöka kompensera detta 

genom att öka sin kreativitet eller engagemang beträffande hur de klär sig. Författarna anger 

att det finns ett dilemma relaterat till klädsel och utseende: Hur kan jag passa in med andra 

och ändå vara en individ? Det finns en problematik mellan att klä sig för att passa in och att 

klä sig för att vara unik. Detta eskalerar när en individ vill följa modet, ett överensstämmande 

beteende, samtidigt som den vill framstå som en originell person. 

 

3.2 Varumärket 

3.2.1 Det symboliska varumärket 

Solomon och Rabolt (2008) uppger att folk ofta köper produkter för vad de betyder, inte för 

vad de gör. De förklarar att detta inte innebär att en produkts grundläggande funktioner är 

oviktiga, utan snarare att de roller som produkter spelar i våra liv sträcker sig långt bortom de 

uppgifter de utför. Resonemanget får i enlighet med Fournier (1998) som skriver att 

varumärken inte påträffas i konsumenters ägo enbart för att produkterna underlättar deras 

vardag utan även för att ge mening i deras liv.  
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Solomon och Rabolt (2008) framhåller att de djupa betydelser som en produkt har kan hjälpa 

den att stå ut från andra liknande varor, men skulle produkterna komma att vara lika kommer 

folk välja varumärket som har en bild överensstämmande med deras underliggande behov. 

Författarna exemplifierar, medan de flesta människor förmodligen inte skulle springa fortare 

eller hoppa högre om de bär Nikes istället för Reeboks, så svär många lojalister vid sitt 

favoritmärke. Varumärken marknadsför betydelser som noggrant har utformats med hjälp av 

rockstjärnor, idrottsmän och andra offentliga personer. Valet av ett varumärke kan därför 

betyda mer än produktens praktiska funktion, konsumenten kan också göra ett uttalande om 

livsstil eller vilken typ av person den är eller önskar vara förklarar författarna. Fournier (1998) 

uppger att varumärken fungerar som verktyg för uttalande om vem konsumenten är. Trots att 

det kan tyckas ganska omtvistat att hävda att en djupt rotade identitet återspeglas i något så 

vardagligt och trivialt som val av varumärken, är detta ett påvisat centralt beteende i livet, 

skriver författaren. 

 

Berger och Ward (2010) framhåller att uttrycket ”conspicuous consumption”, det vill säga 

utmärkande konsumtion, hör till de äldsta teorierna beträffande konsumentbeteende. De 

förklarar att varumärken möjliggör och främjar ett tillkännagivande av en identitet genom 

tydliga logotyper och uttryckliga mönster. Författarna nämner det världskända varumärkets 

Nike’s swoosh och vill med detta poängtera att ett varumärke med en utmärkande symbol 

tillåter konsumenten att enklare kommunicera sin identitet. Det är också lättare för andra att 

skapa sig en uppfattning om personen i fråga utifrån vilka tydligt synliga varumärken denne 

bär.   

 

3.2.2 Varumärkespreferenser 

Det framgår av Keller (2008) att varumärken genererar viktiga funktioner för konsumenter. 

Författaren förklarar att varumärken identifierar källan eller tillverkaren av en produkt och ger 

konsumenterna möjlighet att överlåta ansvaret till en viss tillverkare eller distributör. På grund 

av tidigare erfarenheter med produkten och dess marknadsföring genom åren kan 

konsumenterna ta reda på vilka varumärken som tillfredsställer deras behov. Som ett resultat 

av detta är varumärken ett medel för att förenkla produktbesluten, skriver författaren. 

 

Keller (2008) fortsätter förklara att om konsumenterna känner igen ett varumärke, och har 

viss kunskap om det, behöver de inte engagera sig i extra bearbetning av information för att 
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komma till ett produktbeslut. Det framgår av Solomon och Rabolt (2008) att vissa människor 

tenderar att köpa samma varumärke hela tiden på grund av att det är ett konsekvent mönster 

som ofta sker på grund av tröghet i beteendet. Författarna menar att ett varumärke köps av 

gammal vana bara för att det kräver mindre ansträngning.  Keller (2008) lyfter fram att 

varumärken, ur ett ekonomiskt perspektiv, gör det möjligt för konsumenter att sänka 

sökkostnader på produkter både internt, i termer av hur mycket de behöver tänka, och externt, 

i termer av hur mycket de behöver titta runt. Baserat på vad de redan vet om varumärket, dess 

kvalitet och produktegenskaper, kan konsumenterna göra antaganden och bilda rimliga 

förväntningar på vad de kanske inte vet om detta varumärke. 

 

Solomon och Rabolt (2008) framhåller att i motsats till tröghet är varumärkeslojalitet en form 

av upprepat köpbeteende som återspeglar ett medvetet beslut att fortsätta köpa ett varumärke. 

Författarna skriver att marknadsförare kämpar alltmer med problemet med varumärkeslikhet, 

som hänvisar till konsumenternas tro på att det inte finns några stora skillnader mellan 

varumärken. Dessutom lyfter författarna fram att det finns för mycket konkurrens och alltför 

många butiker och webbsidor som säljer mode och kläder. Denna situation riskerar att leda till 

smartare konsumentval, tömda priser och mindre lojalitet gällande varumärken. 

 

Det framgår av Berger och Ward (2010) att konsumenter tenderar att välja produkter med 

vilka de kan kommunicera en önskvärd identitet och personliga egenskaper.  Detta bekräftas 

av Solomon och Rabolt (2008) som skriver att konsumenter har benägenhet att avvisa 

varumärken eftersom de inte passar in i bilden med vilka de identifierar sig med eller som de 

eftersträvar. Varumärken har ofta tydliga bilder eller personligheter menar författarna, som 

skapats av produktreklam, förpackning, märkning och andra marknadsföringsstrategier som 

fokuserar på att framställa en produkt på ett visst sätt. De fortsätter förklara att ett köp av ett 

sådant varumärke är i sig ett yttrande om den livsstil som konsumenten har eller vill anamma. 

Människor väljer ofta ett varumärke baserat på att de gillar bilden av det eller för att de känner 

att dess personlighet på något sätt överensstämmer med sin egen. Författarna lyfter dessutom 

fram att konsumenter kan tro att genom att köpa och använda produkten kommer dess 

önskvärda egenskaper magiskt smitta av sig på dem själva. 

 

Berger och Ward (2010) förklarar att konsumenters utvärderingar av produkter påverkas av 

produkters utseende och textur. Vi kan styras av form och färg på en förpackning liksom av 

mer subtila faktorer, såsom den symbolik som används i ett varumärke. Solomon och Rabolt 
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(2008) skriver att människors val av varumärken säger något om vilken typ av individ som de 

vill projicera. Det framgår att konsumenter kanske inte ens kan säga exakt varför de föredrar 

vissa varumärken och förkastar andra. 

 

Solomon och Rabolt (2008) förklarar att det återfinns en signifikant övertygelse om att ett 

högre pris på ett produkt automatiskt innebär högre kvalitet. Detta utpräglade antagande 

representerar en av de mest framträdande marknadsövertygelserna. Förhållandet mellan pris 

och kvalitet synliggörs i konsumenternas resonemang genom att de allra flesta anser att priset 

motsvarar kvalitet som attribut hos produkten i fråga. Författarna menar att denna övertygelse 

flertalet konsumenter har i de flesta fall är motiverad och framhåller att konsumenter oftast får 

vad denne betalar för. Dock uppmärksammar de att en produkt med ett designernamn, trots att 

denna är märkt med en hög prislapp, inte alltid utgör den kvalitet namnet vill lova.    

 

3.2.3 Referensgrupper  

Solomon och Rabolt (2008) framhåller att människor är sociala djur. Vi alla tillhör grupper, 

försöker behaga andra, och tar ledtrådar om hur man beter sig genom att observera handlingar 

av dem omkring oss. Författarna påstår att passa in eller att kunna identifiera sig med 

önskvärda individer eller grupper är den primära motivationen för många av våra inköp och 

aktiviteter, och vi går ofta mycket långt för att behaga medlemmarna i en grupp vars 

acceptans vi eftertraktar. Wei och Yu (2012) förklarar att konsumenter kan jämföra sig med 

och ty sig till en särskild grupp för att denna kan likställas med personens identitet och 

därigenom skapar mening. Solomon och Rabolt (2008) klargör att en referensgrupp är en 

faktisk eller påhittad person eller grupp som uppfattas ha betydande relevans på en individs 

utvärderingar, ambitioner eller beteende. Den typiska konsumenten är kraftigt influerad av 

vänners åsikter och beteenden. Mycket produktinformation och rekommendationer om 

användande eller undvikande av vissa varumärken är överfört via konversationer snarare än 

genom andra marknadsföringskanaler. Även om vissa referensgrupper består av människor 

som konsumenten faktiskt känner så kan andra bestå av människor som konsumenten 

identifierar sig med eller beundrar. Solomon och Rabolt (2008) förtydligar sitt resonemang 

med att skriva att trots att konsumenterna inte har någon direkt kontakt med sina 

referensgrupper kan de ändå ha starka influenser på individens smak och preferenser. Detta 

eftersom de ger vägledning om vilka typer av produkter som används av beundrade 
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människor. Wei och Yu (2012) framhåller att referensgrupper är en viktig källa till hur 

konsumenter utvärderar och vilken betydelse de tillskriver ett varumärke. 

 

Solomon och Rabolt (2008) skriver att våra preferenser formas av vårt gruppmedlemskap, 

tillsammans med vår önskan att behaga eller accepteras av andra. Wei och Yu (2012) uppger 

att när en konsument väljer att konsumera ett varumärke som är starkt förknippat med en 

grupp signalerar den personen en önskan att vara sammankopplad med den typen av 

människor som tillhör denna referensgrupp. Berger och Ward (2010) framhåller att 

konsumtion idag kan liknas med antingen en bro eller en mur för individen genom att 

möjliggöra ett skapande eller bibehållande av tillträde till olika grupper i samhället. Solomon 

och Rabolt (2008) uppger att banden mellan grupper stärks av de vanligaste produkterna som 

de använder. Det finns även en press på varje gruppmedlem att köpa saker som får gruppens 

godkännande. Vid de tillfällen som konsumenten inte uppfyller gruppens uppfattning om vad 

som är modernt möts den ofta av avvisande eller fylls med skam. 

 

Muniz och O´Guinn (2001) nämner brand communities, en gemenskap som är baserad på de 

sociala relationer som finns mellan anhängare av ett varumärke. Carlson, Suter och Brown 

(2007) förklarar att det finns sådana sociala grupperingar som är formade utifrån gemenskaper 

kring specifika varumärken. Muniz och O´Guinn (2001) skriver att varumärken som 

konsumeras i offentliga miljöer vanligen har större möjlighet att skapa gemenskap och de 

betonar vikten av att dessa varken får uppfattas som oviktiga eller ointressanta av 

allmänheten. Författarna uppger att brand communities ofta utbyter tankar om varumärket i 

forum på nätet. Dialogen som äger rum handlar även om hur medlemmarna i gemenskapen 

ska bete sig för att accepteras av gruppen. Det finns tydliga instruktioner om hur varumärket 

ska användas och dessa får inte frångås. 

 

3.2.4 Sociala motiv 

Kläder har alltid använts för att förmedla information om status för bäraren, detta framgår inte 

minst av Solomon och Rabolt (2008). Höga statusposter finns i omvänd proportion till deras 

tillgänglighet. Författarna menar att de är sällsynta och ofta dyra, vilket tenderar att göra dem 

exklusiva. Tillika hävdar Berger och Ward (2010) att konsumenter tenderar att vilja framhäva 

sin identitet tydligare vid köp av dyra plagg. Billigare produkter brukar vanligtvis 

konsumenter inte vilja skylta med i samma utsträckning. Solomon och Rabolt (2008) förklarar 
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att när ett varumärke blir accepterat av den stora massan, förlorar det sin makt till att 

differentiera och därmed minskar symbolens exklusivitet. När ett sällsynt statusobjekt 

kopieras av en lägre klass blir det till vardagsmat, vilket författarna liknar med dödsstöten för 

varumärkets statusmakt. De menar att när vi ser vissa licensierade märkesvaror på alla nivåer i 

detaljhandeln finns det inte längre någon status i designerns namn. Vissa statussymboler 

förblir klassiska och traditionella och kan inte kopieras, t.ex. en Harris Tweed eller en Chanel 

kostym, de förblir dyra och originella. Men mycket av det som är modernt kopieras av andra. 

Ofta förfalskas det genom att kopiera det exakta undertecknandet av designern. 

 

Berger och Ward (2010) skriver att synlighet i termer av att visa upp sina köp för omvärlden 

har en avgörande roll för individers konsumtionsbeteende. Enbart konsumtion i sig garanterar 

inte ett önskvärt erkännande från personens omgivning, varpå författarna påstår att ju mer 

synlig konsumtionen är, desto lättare är det för omgivningen att skapa sig en uppfattning om 

individens identitet. Som framgått tidigare så menar författarna att det är lättare för andra att 

skapa sig en uppfattning om personen i fråga baserat på vilka synliga varumärken denne bär. 

Individer tenderar att vilja konsumera utmärkande produkter i syfte att kommunicera särskilda 

personliga egenskaper till andra. Konsekvent med detta vidhåller författarna att konsumenter 

vanligtvis kommunicerar sin identitet på offentligt synliga domäner. Författarna exemplifierar 

detta genom att nämna hur vanligt det är att förmögna hushåll spenderar större summor av sin 

inkomst på konsumtion av synliga produkter, vilket bland annat kommer till uttryck genom 

vilka kläder de använder.  Berger och Ward (2010) fortsätter resonemanget och tillägger att 

det är vanligt att individer konsumerar vissa utmärkande produkter i syfte att särskilja sig från 

andra. Detta konsumtionsmönster syns tydligt vad gäller just köp av kläder, uppger 

författarna. 

 

Även Solomon och Rabolt (2008) skriver om kommunicerande av en identitet genom 

utmärkande plagg och uttrycker att varumärken bör vara mer effektiva vad gäller signalerande 

av varumärket till allmänheten. Merparten konsumenter tenderar att uppleva uppenbara 

logotyper och varumärkesnamn lättare att lägga märke till och identifiera, vilket i sin tur ökar 

sannolikheten för att omgivningen bildar sig en uppfattning om individen. I kontrast till detta 

vill författarna framhålla att diskreta kommunikationssignaler i form av fina sömmar, 

speciella knappar och andra detaljrika karaktärsdrag i ett klädesplagg inte noteras och 

uppfattas av konsumentens omgivning i samma utsträckning. Dessa detaljer väljer författarna 

att kalla subtila.  Brück (2005) förklarar att vardagsmodet består av relativt subtila ändringar, 
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vilket gör att teckenvärdet hos varumärken och logotyper får en större betydelse än 

utformningen av plaggen. 

 

Solomon och Rabolt (2008) skriver att ett mål har valens, vilket innebär att det kan vara 

positivt eller negativt. Ett positivt värderat mål är ett mot vilket konsumenterna styr sitt 

beteende. De är motiverade att närma sig målet och kommer att söka produkter som kommer 

att vara avgörande för att uppnå det. Dock är inte alla beteenden motiverade av en önskan att 

närma sig ett mål. Författarna förklarar att konsumenterna istället kan vara motiverade till att 

undvika ett negativt utfall. De strukturerar därför sina inköp eller konsumtionsaktiviteter för 

att minska riskerna att uppnå detta slutresultat. Författarna exemplifierar att många 

konsumenter arbetar hårt för att undvika uteslutning, ett negativt utfall. De kommer hålla sig 

borta från produkter som de förknippar med socialt ogillande. Solomon och Rabolt (2008) 

avslutar resonemanget med att reflektera över att förra årets mode kanske är produkter för 

vissa att hålla sig borta från eftersom det skulle medföra socialt ogillande från kamrater.  

 

En aspekt Berger och Ward (2010) uppmärksammar som negativ är att en del varumärken 

vars signaler till allmänheten är särskilt utmärkande är att dess signalvärde endast baseras på 

vissa utvalda grupper eller vissa typer av människor i samhället. Om flera likasinnade 

konsumenter bär samma varumärke och uttrycker sig på samma vis utgör de ramen för 

varumärket som därigenom får sitt symboliska värde. Ett specifikt varumärke kan alltså 

associeras med en viss grupp av människor. Författarna menar att denna dynamik är trolig att 

uppstå vid utsändandet av tydliga signaler från ett varumärke. Att ett specifikt varumärke kan 

associeras med en viss grupp av människor innebär att många individer tenderar att anamma 

samma konsumtionsmönster förknippat med dessa grupper. Berger och Ward (2010) 

förtydligar att detta sker i strävan efter samma symboliska värde och en önskan om att denna 

konsumtion skall reflektera en likartad identitet för omvärlden. Följaktligen har dessa 

individer en aspiration om att anta samma smaker och preferenser som gruppen i syfte att 

kunna konstruera sin önskvärda identitet samt att bli behandlade därefter. 

 

3.2.5 Värden relaterade till klädvarumärken 

Keller (2008) skriver att varumärken kan ha en viss inverkan på vilket värde konsumenter 

tillskriver en produkt. Ett varumärke kan frammana olika känslor hos individen som 

konsumerar det, däribland känslor likt glädje, spänning, säkerhet, socialt godkännande samt 
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självrespekt. Författaren beskriver glädje som intensiva känslor som gör att konsumenter 

känner sig roade, lättsamma, glada eller lekfulla. Spänning beskriver Keller (2008) som ett 

resultat av att konsumenterna känner sig upplivade och att de upplever något speciellt. 

Varumärken som framkallar spänning kan även skapa en känsla av upprymdhet, av att vara 

vid liv eller att konsumenten känner sig cool eller sexig. Författaren beskriver säkerhet som 

en följd av att ett varumärke kan stilla konsumenters oro eller bekymmer. Ett sådant 

varumärke kan även ge en känsla av komfort och självsäkerhet. Vidare förklarar Keller (2008) 

att en känsla av social godkännande kommer när konsumenterna upplever att andra ser 

positivt på deras utseende och beteende. Detta tillstånd kan vara ett resultat av direkt 

bekräftelse av konsumentens användning av varumärket från andra eller kan vara mindre 

uppenbar som en följd av tilldelning av produktens nytta för konsumenterna. Till sist uppger 

författaren att ett varumärke som ger en känsla av självrespekt gör att konsumenterna mår 

bättre i sig själva. Konsumenterna känner en känsla av stolthet, prestation eller uppfyllelse, 

menar författaren. 

 

Keller (2008) förklarar att även om alla typer av reaktioner på konsumentprodukter är 

möjliga, drivna från både hjärna och hjärta, så är det viktiga i slutändan hur positiva de är. 

 Innebörden som genomsyrar varumärken kan vara djup, vilket tillåter författaren att tänka på 

förhållandet mellan ett varumärke och konsumenten som en typ av förpliktelse eller pakt. 

Författaren menar att konsumenterna ger deras förtroende och lojalitet med den 

underförstådda förutsättningen att varumärket kommer att bete sig på ett visst sätt och ge dem 

verktyg genom konsekvent prestanda och lämplig prissättning. Även Fournier (1998) trycker 

på att konsumenter ger tillit och tro på att varumärket kommer att leverera vad som önskas 

och förväntas. Författaren framhåller att konsumenter vill att ett varumärke ska vara troget 

individen och leverera mot förväntningar om individen ska vara troget varumärket. Likt 

Fournier (1998) och Keller (2008) uppger Ridderstråle (2002) varumärken kan ses som 

outtalade kontrakt mellan köpare och säljare. Författaren menar att de verkar som en 

osäkerhetsreduktion för köparen. Keller (2008) förtydligar att i den mån konsumenter inser 

fördelarna och värdet av att köpa varumärket, och så länge de kan härleda tillfredsställelse av 

förbrukningen, kommer de sannolikt att fortsätta att köpa det. 

 

Keller (2008) anger att dessa fördelar inte behöver vara av ren funktionell karaktär. Likt det 

som Solomon och Rabolt (2008) skriver, menar författaren att varumärken kan fungera som 

symboliska enheter där konsumenterna kan projicera sin självbild. Holmberg (2002) klargör 
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att varumärka sig själv har blivit liktydigt med att finnas till. Författaren menar att behovet av 

att uttrycka en identitet och kommunicera denna till omvärlden är ett värde som kommer ur en 

varumärkeskonsumtion. Identitet handlar om att ta reda på vem man är och finna uttryck för 

vem man är som individ. Holmberg (2002) hävdar att ett sådant uttryck går att finna i 

varumärken. Keller (2008) påstår att vissa varumärken är förknippade med vissa typer av 

människor och motsvarar således olika värden eller egenskaper. Konsumtion av sådana 

produkter är ett sätt för konsumenterna att kommunicera till andra, eller för sig själva, den typ 

av person de är eller vill vara. Likt Keller (2008) och Solomon och Rabolt (2008) förklarar 

även Fournier (1998) att relationen till ett varumärke kan spegla i vilken grad varumärket 

levererar viktiga aspekter beträffande konsumenters identitet. 

 

Det framgår även av Keller (2008) att varumärket kan ta på sig en bredare mening till kunden 

genom att förmedla en känsla av gemenskap. Identifiering med ett varumärke kan spegla en 

viktig social företeelse där kunder känner ett släktskap eller tillhörighet med andra människor. 

Även Solomon och Rabolt (2008) anger att människor som värdesätter tillhörighet och 

godkännande från andra har visat lägga större vikt vid stil och varumärken när de utvärderar 

kläder. 
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4. Empiri 
 

 

I det empiriska kapitlet redogör vi för den primärdata som genom intervjuer med 

konsumenter samlats in. Det empiriska materialet presenteras under de två huvudområden 

som även utgör den teoretiska referensramen. Huvudområdet benämnt Kläder presenteras 

med följande underrubriker: Nya konsumtionsmönster, Kläder som kommunikationsmedel, 

samt Värden relaterade till kläder. Huvudområdet benämnt Varumärket behandlar 

underrubrikerna: Det symboliska varumärket, Varumärkespreferenser, Referensgrupper, 

Sociala motiv och Värden relaterade till klädvarumärken.  Det empiriska kapitlet utgörs av 

åsikter från sju respondenter. 

  

 

4.1 Kläder 

4.1.1 Nya konsumtionsmönster 

Av de sju intervjupersoner som ställt upp i undersökningen påtalar samtliga en viss oklarhet 

gällande konsumtion och hur de förhåller sig till detta. Ante Nordqvist (intervju 2013-05-04) 

framhåller exempelvis att han känner sig tudelad till konsumtion och dess paradoxala 

innebörd. Han ser kritiskt på den påtagliga överkonsumtion som idag sker i världen, men 

ogillar samtidigt hatet mot konsumtion och det faktum att företeelsen oftast framställs ur en 

negativ infallsvinkel. Nordkvist vill därför understryka dess vikt och betonar att ekonomin 

fallerar utan konsumtionens existens. Joel Halldin Gjerdrum (intervju 2013-05-01) samtycker 

med Nordqvist och påpekar därtill att konsumtion i alla former är livsviktigt i syfte att 

överleva, och detta gäller oss samtliga. Konsumtion enligt honom är något som förekommer 

dagligen vid användning och förbrukning av både varor och tjänster. Vidare poängterar 

Halldin Gjerdrum att media idag utgör en betydande roll vilket också blir allt mer påtagligt. 

Han exemplifierar detta genom att nämna varumärket Apple, som till viss del genom media 

har lyckats skapa både ett begär och behov hos konsumenter, vilka de egentligen inte har. I 

relation till detta upplever Nordkvist att en allt tydligare fokusering av vad vi konsumerar 

präglar dagens samhälle. Han framhåller att individer ämnar uttrycka något speciellt beroende 

på vilka varumärken och vad de konsumerar. Han är av åsikten att individer, han själv 

inkluderad ständigt söker efter bekräftelse från omgivningen. 
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“Att visa upp vad vi konsumerar är ett sätt för oss att få bekräftelse från andra.”   

(Nordkvist, intervju 2013-05-04) 

 

John Thungren (intervju 2013-05-07) refererar till sin personliga konsumtion genom att 

beskriva konsumtion som något individen utnyttjar själv för att på något sätt uttrycka sig 

alternativt fylla ett behov. Vidare vill Louise Kvist (intervju 2013-04-30) ur symbolisk 

bemärkelse belysa konsumtion med ting hon dels omsätter men också investerar i. 

Investeringen menar hon på utförs av personliga skäl för egen vinning och utveckling samt 

ämnar tillföra mervärde före henne som konsument. Kvist antyder att konsumtion som 

symbolisk handling skapar mervärde för konsumenter på olika sätt beroende på vad den 

individen eftersträvar i livet och mår bra av. Halldin Gjerdrum uttrycker därtill att individens 

förhållande till konsumtion ofta karaktäriseras av en stark hatkärlek och syftar till att de köp 

som ibland görs kan göra mer skada än nytta för en själv. 

 

4.1.2 Kläder som kommunikationsmedel 

Halldin Gjerdrum förklarar att de klädval han gör baseras på situationen och sammanhanget i 

fråga. I sin hemmamiljö tenderar han att klä sig mer sportigt då detta för honom representerar 

bekvämlighet. När han befinner sig hemma antyder han att han inte ser vitsen med klä upp 

sig. Även Isabella Andersson (intervju 2013-05-02) uttrycker att hon väljer att klä sig så 

neutralt som möjligt när hon är hemma, detta i anledning att den miljön inte kräver någon 

särskild anpassning. I resonemanget tillägger Johanna Lundberg (intervju 2013-05-01) att hon 

satsar på så komfortabla klädesval eftersom hemmet skall utgöra en avstressad plats.  

 

På högskolan strävar Halldin Gjerdrum däremot efter att ge ett seriösare intryck till sin 

omgivning varpå klädvalen ofta utgörs av skjortor vilket förmedlar ett mer formellt uttryck. 

Han ser skolan som en inkörsport för framtida jobb varför han väljer att anpassa sina klädval 

därefter och klä sig prydligt. Även Thungren menar att olika sammanhang kräver olika typer 

av klädesplagg och framhåller likt Halldin Gjerdrum att han anpassar sina klädval i 

jobbsituationer. Att differentiera de klädesplagg han bär utifrån vad han ämnar göra 

karaktäriserar hans sätt att använda kläder. Även för Kvist är det en avgörande faktor 

huruvida plagget kommer till sin rätt och framställs i den situation och sammanhang stunden 

kräver. Hon uttrycker att hon inte har några problem med att blanda klädesplagg och betonar 

att det hon tenderar att klä sig i mycket likt både till vardags och till fest. Andersson styrker 

Kvists resonemang när hon medger att hon inte heller särskiljer sin festgarderob från sin 
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vardagsgarderob. I syfte att förmedla det lilla extra vid festliga tillställningar väljer Andersson 

att uttrycka det genom att fixa håret annorlunda eller använda mer kosmetika. Lundberg 

instämmer med Andersson genom att uttrycka att hon finner det oerhört roligt att göra sig i 

ordning för festligare och finare tillställningar. Vid dessa tillfällen vågar hon klä upp sig i mer 

utmärkande plagg och förtydligar att det troligtvis har att göra med att sammanhanget tillåter 

det. Trots att Denise Nordén (intervju 2013-05-06) understryker att hon vanligtvis är en "slit 

och släng-tjej" förklarar hon att hon numera tenderar att satsa mer på klädesplagg av bättre 

kvalitet till de speciella sammanhang där avsikten är att klä upp sig. Hon antyder tillika att 

hon är en tjej som fullkomligt älskar att locka håret, måla naglarna och matcha sina klädval 

med olika fina accessoarer. Precis som Lundberg framhåller, anser Nordén det roligare att 

bära lite mer utstickande plagg när hon skall gå ut och med vänner och menar på att hon kan 

ta ut svängarna mer vid dessa tillfällen. 

 

Tillskillnad från Kvist och Andersson, som uppger att de inte särskiljer sin festgarderob från 

sin vardagsgarderob, uttrycker Nordqvist att han definitivt särskiljer vissa klädesplagg från 

varandra. Han förklarar att han har vissa utvalda skjortor och kavajer vilka han endast bär till 

fest. De klädesplagg han tycker mest om, är också de han först och främst använder till dessa 

speciella tillfällen, situationer som uttryckligen kräver att han klär sig bra. Han refererar till 

tillfällen som viktiga middagar och högtidliga tillfällen. Vidare hävdar han att dessa plagg 

utgörs av en bättre passform som främjar hur han själv framställs. Även Kvist instämmer med 

Nordqvist genom att framhålla att passformen på plagget är essentiellt för samtliga av hennes 

klädval.  

 

Halldin Gjerdrum nämner de engelska begreppen “street” och “causal” och syftar till sitt 

vardagsbruk av kläder. Han vill då uttrycka ledighet varför valet av att klä sig mer avslappnat 

blir givet.  Vidare förklarar han att vardagens olika klädval varierar utifrån vilket intryck han 

vill ge sin omgivning. Han avstår exempelvis från att klä upp sig i kavaj en ledig lördag på 

stan.  

 

4.1.3 Värden relaterade till kläder 

Gällande det personliga värdet, som Lundberg själv kallar det, framhåller hon sin påtagliga 

separationsångest från alla klädesplagg hon köper. Hon har svårt att se en anledning till varför 

hon skall göra sig av med kläder och belyser därmed hur problematiskt hon upplever det vara 
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att rensa i sin garderob. Ogärna slänger hon plagg som inte är söndriga och uttrycker att hon i 

största möjliga mån vill undvika att hon en dag framöver ångrar att hon gjorde sig av med ett 

specifikt plagg. Vidare uttrycker hon att hon kan känna saknad till ett klädesplagg. 

Anledningen till varför hon upplever sådan separationsångest har enligt henne att göra med att 

hon fäster sig fort vid plagg och menar på som hon tidigare nämnt, att alla kläder för henne 

utgör ett personligt värde. Detta värde kan för Lundberg innebära att hon använder ett plagg 

väldigt ofta, relaterar plagget till något specifikt tillfälle i livet eller helt enkelt bara har trivts 

väldigt bra i det. Hon understryker att det finns en viktig känsloaspekt och menar att kläder är 

för henne oerhört betydelsefulla. Vidare framhåller även Kvist ett personligt värde i kläder 

och förklarar att detta är ett intresse hon sedan länge håller varmt om hjärtat. Hon förklarar att 

hennes genuina intresse för just kläder innebär att hon gärna likställer klädesplagg med både 

en investering och en hobby. 

   

Lundberg förtydligar att avsikten med köpet av ett klädesplagg för hennes del återigen berör 

det personliga värdet hon finner i plaggen. När hon anser ett plagg vara fint medför detta en 

inre tillfredställelse och lyckokänsla. Hon medger att hon värdesätter de estetiska detaljerna 

och hur plagget får henne att framstå rent utseendemässigt. Detta är något även Andersson 

upplever och beskriver att hon kan känna extas vid tillfällen hon funnit ett visst klädesplagg 

som över. 

  

Nordén framhåller hur roligt hon tycker det är att konsumera kläder och vill poängtera att det 

är kombinerandet av olika klädesplagg som hjälper henne finna sin egen stil. Karaktäriserande 

för hennes egen stil är att hon först och främst vill känna sig bekväm, men också välklädd då 

detta för henne bidrar till att hon till finner ökat självförtroende.  Vidare antyder Nordén att 

hon tycker det är roligt att följa trender, och att det till viss del är svårt att undvika, men 

vidhåller att hon försöker “göra sin grej” utan att bli allt för påverkad av vad som är trendigt 

just för stunden. Hon benämner sin egen stil som “Sporty chic” och förklarar att hon älskar att 

kombinera den sportiga looken, vilket representerar hennes livsstil, med den typiskt feminina 

looken. Att exempelvis matcha den sportiga bomberjackan men en söt klänning menar 

Nordén verkligen stämmer överens med vem hon är. Vidare påpekar hon att hennes yrke som 

stylist och inköpare på modeföretaget Notme.se kräver viss medvetenhet beträffande trender. 

 Även Kvist påstår sig ha en egen utpräglad stil och menar på att det dröjer innan hon fattar 

tycke för en ny trend och anammar den. Kvist syn på trender innebär att hon adderar moderna 

plagg och accessoarer till sin redan befintliga stil.     
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Thungren delar Nordéns åsikt om att individer lätt påverkas av trender, men hävdar dock att 

om han exempelvis läser i en tidning att färgen grön är modern skulle det inte innebära att han 

genast skyndar och köper gröna klädesplagg. Han framhåller det paradoxala i sammanhanget 

och menar att det är mycket möjligt att han per automatik konsumerar plagg i gröna nyanser 

då han nu är medveten om det. 

 

4.2 Varumärket 

4.2.1 Det symboliska varumärket 

I ett försök till definition av ett varumärke vill Nordqvist hävda att det är något som 

gemensamt formas mellan ett företag och dess konsumenter. Enligt honom kan ett varumärke 

även vara en individ vars olika attribut definierar ens person. Klädesplaggen individen klär sig 

i utgör då uttryck som representerar vad varumärket står för. Nordqvist antyder att han själv 

på så vis kan utgöra ett varumärke. I syfte att förtydliga sitt resonemang ytterligare 

exemplifierar han att en artist tillsammans med sina hängivna fans står för artistens formande. 

Nordén framhåller att konsumenter är viktiga medaktörer i skapandet av varumärket. Ur 

varumärkets perspektiv är det därför centralt att skapa igenkänning och associationer till 

varumärket. Detta menar hon kan ske genom att låta celebriteter synliggöra varumärket. Att 

exempelvis placera sina kläder på “rätt” konsument påstår hon kan bidra till den efterfrågade 

bilden varumärket vill förmedla till konsumenterna. I sin roll som stylist är detta något hon 

arbetar med till vardags, men hon medger att hon som konsument flertalet gånger själv 

uppmärksammat klädvarumärken på kändisar varpå hon uttryckligen velat ha precis det dessa 

bär. Thungren anger att konsumenterna formar varumärket genom användande, men vill 

således hävda att det i grund och botten är företaget som bygger upp det de vill att varumärket 

skall uttrycka. Konsumenten har givetvis en stor inverkan på om vi väljer att köpa det eller 

inte.  

 

"Det man identifierar sig själv med, det är också det man köper.” (Thungren, intervju 2013-

05-07) 

 

Ett varumärke i symbolisk bemärkning är enligt Kvist när någon lyckats skapa ett uttryck som 

konsumenter i sin tur efterfrågar. Allt som syns i samband med varumärket bidrar till dess 

utformning och hur uttrycket upplevs. Vidare drar Nordén paralleller till beundransvärd 
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passion och intensivt arbete. Hon menar att det är detta uttryck som starka varumärken 

förmedlar till henne som konsument. Det framgår av Lundberg att det finns varumärken som 

hon tycker är standardiserade och uttryckslösa. Sådana varumärken finner hon ingen 

attraktion till då de inte står för något som hon kan identifiera sig med eller relatera till. 

 

4.2.2 Varumärkespreferenser 

Att skylta med varumärken är något Halldin Gjerdrum framhåller att han helst undviker. Att 

föredra enligt honom är mer diskreta varumärken där loggor och dylikt inte synliggörs på 

samma sätt. Vidare uttrycker han följaktligen starka åsikter kring att bära plagg där logotypen 

är störande och iögonfallande. Han ogillar dessutom att vissa av dessa logotyper påminner 

honom om lågpris. Ett exempel på varumärke vars logotyp han inte är särskilt förtjust i är 

norska Dressmans före detta gul/svarta logga. 

 

"Jag hatar kläder med stora tryck, och anledningen till det är att jag inte tycker det är snyggt, 

jag vill ha det så minimalistiskt som möjligt." (Halldin Gjerdrum, intervju 2013-05-01) 

 

Thungren instämmer i Halldin Gjerdrums resonemang genom att förklara att inte heller han 

uppskattar “skrikiga” varumärken eller klädesplagg. “More is more” som han uttrycker det är 

något som han inte alls kan eller vill relatera till. Han framhåller att han dessutom ogillar att 

vissa varumärken tenderar att “balla ur”, det vill säga tappa lite av sina grundprinciper. Acne 

som Thungren rankar som ett av sina favoritvarumärken har även dem svävat ut lite för 

mycket på sistone. 

   

Vidare framhåller Thungren hur förtjust han är i Filippa K och antyder att deras stilrena och 

enkla plagg motsvarar det han anser kläder skall göra. Dock är han noga med att poängtera att 

det är inte bara är på grund av att det är Filippa K som han köper ett visst plagg utan att det 

beror på att det faller honom i smaken. Han vidhåller att det är enkelt att bli påverkad som 

konsument men att han har vissa standardkriterier gällande kläder, vilka han associerar till 

vem han är som person. I syfte att förtydliga sitt resonemang förklarar han att han inte skulle 

kunna bära ett “punkmärke” då detta varumärke inte alls är förenligt med vem han är. Han 

menar att han aldrig skulle kunna konsumera något han inte kan sammankoppla till sitt eget 

jag. De varumärken har köper har alla något som han anser representerar honom på ett 

förmånligt sätt, trots att han inte till hundra procent kan säga exakt vad de står för. Thungren 

tillägger att dessa varumärken säkert har en bättre uppfattning om vem han är än vad han själv 
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har.  

 

Halldin Gjerdrum har en önskan om att uppnå en anrik stil och söker därmed efter 

varumärken som kan generera i detta för honom. Med begreppet anrik refererar han bland 

annat till enastående klockmakare som behandlar varje klocka likt ett unikt hantverk. 

Klädvarumärken skall enligt honom behandla produkten som om det vore ett hantverk där 

varje liten detalj är av betydelse. Detta menar han på är vad som gör varumärket mer 

prestigefyllt. Vidare är Halldin Gjerdrum av åsikten att varumärket har valmöjligheten att 

forma det till vad de behagar, detta dels genom vilken typ av presentation men också genom 

media. Han tydliggör att även om konsumenten har en stor inverkar så bibehåller varumärket 

det största ansvaret. Även Kvist ger medhåll för Halldin Gjerdrums åsikt då hon vill belysa att 

kläder som härstammar från de finare varumärkena tenderar i större utsträckning att vårdas 

likt ett hantverk. I relation till detta vill Kvist också framhålla vikten av materialet på kläderna 

hon konsumerar. Hon förklarar att dess material och textur är viktigt med anledning av hur 

detta får henne att känna. Hon framhåller därmed inte materialet som viktigt av funktionens 

skull utan av den känsla det frambringar. Även Nordqvist framhåller hur han uppskattar 

svenska varumärkets Our Legacy vars skjortor produceras i sköna material. Halldin Gjerdrum 

tillägger att han föredrar material så som egyptisk bomull på skjortor och poängterat att detta 

är något han kan finna även hos billigare varumärken och refererar till Dressman. Han 

framhåller att kvalitetskläder av den anledningen inte endast något konsumenter kan finna hos 

exklusiva varumärken och designers, även om oftast så är fallet. Som tidigare uttryckt 

eftersträvar Halldin Gjerdrum tillika en anrik stil, varpå han exemplifierar att han inte går och 

köper spanska Massimo Dutti då det varumärket inte alls återspeglar honom. Detta varumärke 

menar han representerar en annan livsstil än den han själv har. 

 

Vidare antyder Kvist att hon likt Halldin Gjerdrum har en särskild stil som utgör grunden för 

de val av varumärken hon gör. Hon refererar till sig själv som en minimalistisk person som 

också utmärker sig på ett minimalistiskt sätt, varpå detta även blir den stil hon skapat för sig 

själv. Acne utgör ett exempel på varumärke som representerar just den här minimalistiska 

känslan Kvist efterfrågar. Acne representerar även design och kvalitet vilket för Kvist förblir 

hennes främsta preferens och prioritet. Vidare inflikar Kvist att varumärkesval sker efter 

väder, humör och beroende på vad hon skall ta sig an. 

 

Nordén beundrar designern Isabel Marant, och värdesätter möjligheten att finna klädesplagg 
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som liknar hennes men till ett billigare pris. Det hon uppskattar främst med Isabel Marants 

kläder är att de ger henne inspiration och förmedlar en modemedvetenhet som på ett 

fantastiskt sätt kombinerar den lediga stilen med bland annat mönster som aztec-print. Vidare 

förtydligar Nordén att det finns en mängd dyra varumärken hon vill men inte har råd att köpa. 

Av denna anledning uppskattar hon att budgetkedjor så som etablerade Gina Tricot och 

nätbutiken Nelly.com erbjuder klädesplagg som påminner och liknar den ursprungliga 

designen från de dyrare varumärkena. Hon påstår genom att konsumera trenderna så stödjer 

konsumenten i sig de exklusiva varumärkena. Vidare förtydligar Nordén att även om hon inte 

direkt köper Isabel Marants kläder hävdar hon att hon indirekt gör det, och bidrar dessutom 

till att fler vill konsumera just hennes grejer. 

 

Beträffande varumärkens symbolik vill Nordkvist dra paralleller till sin konsumtion av mat 

och menar på att "matlådemärken" representerar de klädvarumärken han bär till vardags, det 

vill säga de lite billigare varumärkena. I symbolisk mening liknar han en matlåda med något 

som inte känns lika lyxigt, men som ändå fungerar gott och väl till vardags. Vidare uttrycker 

Nordqvist att han helst avstår från att använda matlådemärkena om han inte måste, och bär 

hellre de dyra Filippa K och Acne, som för honom representerar hög kvalitet. Gällande 

prisaspekten tillägger Thungren att han hellre konsumerar färre plagg än fler, varför han har 

en bild av att priset är en symbol för kvalitet. Han är av åsikten att om ett varumärke är billigt 

så innebär nästan alltid sämre kvalitet. Detta ger även Nordqvist medhåll för genom att 

referera till vad han väljer kalla matlådemärken. 

   

“Jag köper hellre färre plagg än fler, ett eller två plagg än fyra för lika mycket, för att jag har 

en bild av att priset blir en symbol för kvalitet.” (Thungren, intervju 2013-05-07)  

 

Vidare framhåller Halldin Gjerdrum att han anser H&M vara ett vanligt förekommande 

varumärke till vardags som på något vis är accepterat av alla, oavsett konsumtionsvanor och 

ekonomiskt situation. Han vidhåller att trots det att H&M ibland hamnar i yrväder i media så 

förblir konsumenterna lojala till varumärket och poängterar återigen den acceptans 

konsumenter hyser gentemot H&M. Även Andersson håller med Halldin Gjerdrum om att 

H&M når ut till en väldigt bred kundgrupp. Hon anser det positivt att varumärket profilerat 

sig på sådant vis. Likt många andra varumärken gör, anpassar de sig till konsumenterna 

genom att lansera kollektioner som attraherar olika. Nordqvist medger därtill att trots ett 

otroligt brett utbud av varumärken på marknaden tenderar han att välja de varumärken han är 
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van vid att konsumera. Ogärna letar han efter annat då han varken har tid eller lust att gå runt 

på stan med vetskapen om att det finns de varumärken som allaredan motsvarar samtliga av 

hans preferenser. Han antyder att det är fullt möjligt att han skulle finna billigare alternativ 

med likartade egenskaper, men menar på att han helt enkelt inte har orken till att söka runt. 

  

4.2.3 Referensgrupper 

Nordkvist uppmärksammar sin äldre bror och utnämner honom till sin största stilförebild och 

inspirationskälla. Genom åren har brodern hjälpt honom i användandet av kläder som 

kommunikationsmedel och tillrättavisat honom vid de tillfällen han misstyckt med Nordkvist 

klädval och varumärken. Nordqvist själv menar på att han har svårt att se vad han klär i och 

refererar till sin bristande estetiska förmåga. Under en period i tonåren var brodern snabb med 

att påpeka och trycka bort Nordkvists "stekiga" stil. Den klädstil Nordkvist efterfrågar skall 

inte var bräkig som han uttrycker det, det vill säga varken överdådig eller snobbig. Han 

medger att han ser upp till sin bror och till stor del värdesätter hans synpunkter.  

 

I fråga om referensgrupper finns det ingen grupp som gör särskilt stort avtryck på Halldin 

Gjerdrum. Däremot är han snabb med att påpeka vilken grupp han definitivt inte vill tillhöra. 

Likt Nordqvist tar han helst avstånd från ”stekarna”, vilka utgör en grupp han tycker är högst 

provocerande och ogillar starkt deras överdådiga överklassbeteende. Vidare förklarar han att 

det finns klädesplagg han förknippar med stekarna, till och med specifika varumärken som 

han av den anledningen inte vill bära. Amerikanska Ralph Lauren utgör ett exempel på 

varumärke Halldin Gjerdrum medvetet tar avstånd från. Vidare refererar han till varumärkets 

typiska skjortor och pikétröjor med märkbara emblem och stora siffror. Dessa plagg anser han 

vara fullständigt identitetslösa. Halldin Gjerdrum tillkännager att det är människorna i Sverige 

som använder dessa varumärken som stöter bort honom, vilket han egentligen inte tycker är 

särskilt rättvist mot varumärket i sig. Halldin Gjerdrum vill under inga omständigheter bli 

förknippade med denna grupp då han även anser det vara ett uttryck för sin politiska åsikt. 

Han förklarar att han förhåller sig mer åt vänster än och höger. Han har uppfattningen om att 

varje stekare är moderat, vilket symboliserar en politisk syn som inte överensstämmer med 

den han själv har. Trots att han anser sig själv vara en person som engagerar sig 

förhållandevis lite i politik så menar han på att han kan bli rent utav arg på denna grupp. 

 

Likaså Andersson förklarar att hon inte vill sammankopplas med en grupp hon benämner 

"fjortisar", vilka för henne utgör tjejer i den yngre tonåren som uppvisar omoget beteende. Då 
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hon är av uppfattningen att dessa tjejer ofta utför sina klädköp på Gina Tricot likställer hon 

detta varumärke med ett svagare och avstår helst ifrån att köpa kläder där själv. Trots att hon 

många gånger inte kan urskilja själva märket eller veta exakt varifrån plaggen kommer, så 

menar Andersson att det inte känns lika bra att bära klädesplagg från Gina Tricot. Att bära ett 

dyrt mer exklusivt varumärke ger henne en helt annan känsla och självförtroende. 

 

4.2.4 Sociala motiv 

I frågan beträffande om Nordqvist bryr sig om vad andra tycker och tänker, hävdar han att han 

alltid står upp för sig själv och de varumärkesval respektive klädval han gör. Om en vän 

försöker övertyga honom att han skall välja en viss skjorta gör han motstånd och uttrycker att 

det är viktigare vad han själv tycker. Dock förklarar han att vissa personer i hans närhet har en 

stor påverkan och nämner då sin äldre bror och sin allra närmsta vän. Har de synpunkter på 

något han väljer att ta på sig kan han ifrågasätta och tvivla på sitt eget omdöme. Han 

framhäver således att hans omdöme säkerligen baseras på just vad han tror andra skall tycka 

och tänka. Han medger att han vill ge sken av att han inte bryr sig om andras åsikter, men 

uttrycker att sannolikheten för att det är så är väldigt liten. Nordqvist poängterar även att han 

definitivt inte har bråttom med att berätta vilket varumärke det är han bär, då det enligt honom 

känns mer värdigt att låta bli.  

 

"Jag tycker det är osmakligt att berätta vilket varumärke jag har på mig, jag behöver inte 

skryta med det, fast om någon frågar mig berättar jag” (Nordqvist, intervju 2013-05-04) 

 

Vidare menar Nordqvist att det händer att han till sina nästa vänner berättar vart ifrån ett visst 

varumärke är inhandlat, men det innebär inte att han sorterar bort de billigare varumärkena. 

Han framhåller att hans agerande präglas av samma beteende oberoende om det gäller ett 

billigt eller dyrt varumärke. I hans mening skulle det kännas väldigt konstigt och obekvämt att 

skryta med det han har på sig. Det är ett beteende han inte vill kännas vid. Lundberg är dock 

av en annan åsikt och uppger att hon lagt märke till att människor tenderar att uppmärksamma 

andra på om de köpt något dyrt. Detta beteende upplever hon inte på samma vis gällande de 

billigare köpen. 

 

Vidare antyder Kvist att då hon uppmärksammar ett varumärke på många andra konsumenter 

i en social kontext, så ökar detta chanserna för att hon själv skall få upp ögonen för det. Vilket 
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i sin tur tenderar att resultera i att hon fattar betydligt större tycke för det. Trots detta påpekar 

hon att detta inte är avgörande för om hon kommer konsumera varumärket eller inte. Genom 

att se varumärket på andra upplevs dock lockelsen kraftigare. Att uppmärksamma och döma 

andra konsumenter på grund av vilka varumärken de bär är vanligt förekommande påstår 

Nordqvist. Han menar att när han ser en kille bära färgglada chinos och en Ralph Lauren-

skjorta tror han sig själv kunna avgöra vad det är för typ av person. Han förklarar att han 

vanligtvis placerar individer i olika fack och bildar åsikter och uppfattningar om dem baserat 

på hur de klär sig. Detta resonemang angående hur lätt det är att döma individer utifrån vad de 

bär för varumärken hävdar Halldin Gjerdrum vara anledningen till att han gärna klär sig i 

diskreta varumärken då han vill slippa stämpel från omvärlden. I relation till detta förklara 

Thungren hu han inte vill bli dömd utifrån de varumärken han bär, det finns istället andra 

attribut han hellre vill bli dömd för än för vad han har på sig. Han poängterar tydligt att han 

inte vill förknippas med något specifikt varumärke.    

 

“Jag är hellre ingen än Mr. Acne. Det finns andra egenskaper som jag hellre skulle vilja bli 

dömd för än för mina kläder.”  (Thungren, intervju 2013-05-07) 

 

Vidare utger Thungren sig för att vara en relativt lugn och neutral kille. Han känner inget 

behov av att skrika ut eller visa upp sig själv. Det beteendet känns för honom främmande. Av 

denna anledning vill inte Thungren bära varumärken och klädesplagg som är alldeles för 

uppseendeväckande. Han förtydligar att detta är hans sätt att uttrycka sig själv med kläder. 

Han vill inte synas, varpå han heller inte väljer att ta på sig en skjorta som både är rutig och 

randig samt bestående av flera olika färger. 

  

Andersson, Nordén och Lundberg uttrycker att de inte klär upp sig i syfte att se ut på ett visst 

sätt inför andra. De framhåller att det egentligen kvittar vad de har på sig om de inte själva 

tycker de är fina eller trivs i det. Om en individ känner sig nöjd och bekväm med de 

klädesplagg och varumärken denne bär så kommer det också att synas utåt. Andersson 

förtydligar att det lyser igenom om hon känner sig fin i det hon bär. Upplever hon denna 

känsla förstärks tillika hennes självförtroende. Om hon har ett gott självförtroende så kommer 

detta tydligt avspeglas och då tycker även andra det. 

 

Halldin Gjerdrum instämmer i föregående resonemang och tillägger att han föredrar att klä sig 

i något nytt varje dag. Genom sin flickvän har han tillika uppmärksammat att särskilt tjejer 
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tenderar att vilja ha en ny klänning till varje festligt tillfälle. Han poängterar dock att detta 

konsumtionsmönster till viss del även stämmer in på killar. I kontrast till detta vidareutvecklar 

han sitt resonemang och belyser hur onödigt det är att köpa nya kläder så pass ofta som många 

konsumenter faktiskt gör. Enligt Halldin Gjerdrum är det egentligen ingen i ens närmsta 

omgivning som vet vad han eller någon annan har på sig. Han hävdar trots att han tidigare 

nämnt att han är rädd för att få en stämpel från omvärlden beroende på vilket varumärke han 

väljer att bära, att ingen bryr sig. Han syftar till sig själv och förklarar att han aldrig skulle 

lägga märke till en annan killes kläder. Eventuellt är fallet så att tjejer är något mer medvetna, 

vilket han tror grundar sig i deras något mer märkbara intresse för kläder. Vidare vidhåller 

Halldin Gjerdrum att nyhetsvärdet beträffande kläder förblir påtagligt. Han mår bra av att ha 

något nytt och fräsch på sig. 

 

“Jag vill ha en annan spegelbild än dagen innan” (Halldin Gjerdrum, intervju 2013-05-01) 

 

Trots att Halldin Gjerdrum tidigare hävdat att omvärlden inte bryr sig om vad har klär sig i 

framhåller han hur han vill bli uppfattad från omgivningen. Han accentuerar att han önskar att 

omgivningen skall tycka han har en bra stil och är cool. Därtill hävdar han att alla vill framstå 

som snygga för omvärlden. Vidare framhåller Halldin Gjerdrum att de varumärken han 

konsumerar även ger ett intryck till andra. Han medger att han mår bra av om han till andra 

har lyckats förmedla att han är en person som har koll. Detta instämmer även Nordqvist i, 

trots att han till viss del har svårt att erkänna det för sig själv. Halldin Gjerdrum förtydligar att 

han vill ge ett så bra intryck till andra som möjligt. Han refererar till Weekday som enligt 

honom säkerligen utgår från en viss karaktär och personlighet när de vill förmedla med sina 

kläder. Att köpa ett plagg från Weekday kan kanske bidra till att framställa individen som 

medveten, alternativ, cool och ung. Samtliga egenskaper är exempel på vad han tror Weekday 

ämnar förmedla. I kontrast till detta framhåller Halldin Gjerdrum att folk tenderar att vilja ge 

intryck av att de särskiljer sig från andra vad gäller klädval. Han förtydligar att de flesta faller 

under kategorin “mainstream” vare sig de vill eller inte. Dessa har enligt honom inte ännu 

funnit eller lyckats skapa en utmärkande personlig stil. Själv anser han sig tillhöra den gråa 

massan. Han syn präglas av åsikten att varumärken placerar in oss alla i olika fack, där de 

allra flesta inte har lyckats profilera sig särskilt utmärkande. 

  

Kvist, Nordén, Andersson och Lundberg uppmärksammar alla att en viss osäkerhet förekom 

när de var yngre varpå var och en klädde sig i vad som då ansågs vara de populära 
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varumärkena. Kvist vill minnas att samtliga av hennes jämnåriga bar nästintill identiska 

klädesplagg. Även Lundberg och Andersson medger att deras klädstilar under högstadietiden 

endast bestod av ett specifikt urval av varumärken och framhåller att de klädde sig i exakt 

samma tröjor, jeans, skärp och skor. De minns båda att svenska Tiger of Sweden, We och J. 

Lindeberg utgjorde exempel på varumärken som var typiska för den perioden. Andersson 

framhåller att varumärket helst skulle kosta så mycket som möjligt. Ju dyrare desto bättre var 

det och det estiska i klädesplaggen prioriterades inte utan vad som värdesattes var att loggan 

syntes ordentligt. Även Halldin Gjerdrum instämmer i detta och refererar till att han köpte 

tröjor han tyckte var fruktansvärt fula, men motiverade dessa köp med att ”alla andra hade 

det.”  Lundberg förtydligar och förklarar att hon tror sig minnas erhålla ett tjugotal likadana 

Svea-tröjor med stor logga framtill. Det enda som särskilde tröjorna åt var dess olika färger. 

Hon framhåller att det förr bara var märkeskläder som gällde och upplevde att hon inte erhöll 

samma acceptans från sina kamrater om hon inte precis som alla andra valde dessa 

varumärken. Vidare framhåller Nordén att det på den tiden var av vikt för samtliga att loggan 

syntes tydligt.  

 

”Det hade gärna fått stå Tiger i pannan.” (Nordén, intervju 2013-05-06) 

 

Anledningen till detta påstår Kvist vara att en individ som ung ofta är osäker i sig själv och ter 

sig därför ännu mer till massan. Hon understryker att det var betydligt lättare att påverkas mer 

av andra vid en yngre ålder. Hon är av uppfattningen att folk då valde kläder och märken i 

anledning att alla andra också gjorde det och i syfte att känna att de passar in. Kvist förklarar 

att hon ville kunna gå runt med en logga för att markera ”vem är jag?”. Vid ung ålder var hon 

inte så säker på vem hon var, vilken stil hon hade eller vad hon gillade och antyder att 

osäkerhetskänslan avtog om möjligheten fanns att bära ett varumärke som visade vem hon 

var. Vidare poängterar hon dock att hon förr ansåg sig vara street-tjejen som spelade fotboll, 

varför också We-tröjorna representerade henne på ett genuint sätt. Genom det varumärket 

symboliserades hennes jag som den personen hon ville vara. Under åren som gått har hon 

utvecklats och menar på att hon idag förstått vem hon är, accepterad det och klär sig därefter, 

det vill säga i kläder och varumärken hon trivs i. Förr kunde hon inte urskilja vad hon 

egentligen var bekväm och trygg i varför hon, precis som så många andra, följde efter massan.  

 



 

45 
 

4.2.5 Värden relaterade till klädvarumärken 

Att erhålla högre status från omvärlden grundat på innehavet av ett visst varumärke är något 

som både Thungren och Kvist vidhåller. De hävdar tillika att de inte tillskriver något värde av 

att vara ägare av ett varumärke i termer av att vinna acceptans från människor runt omkring 

dem. Halldin Gjerdrum framhåller även han att han inte känner en beundran av någon som går 

klädd i ett exklusivt varumärke eller exempelvis kör runt i en dyr bil.  Kvist fortsätter att 

förtydliga att hon som individ inte blir mer värdefull till följd av att hon går klädd i 

exempelvis Acne eller det amerikanska varumärket Alexander Wang. Dock anser hon att 

varumärket till viss del kan säga en hel del om personen och dennes preferenser, inte minst 

vilken stil personen i fråga har. Vidare förklarar hon sitt särskiljande av två typer konsumenter 

genom att benämna dem "trendmänniskan" respektive "stilmänniskan". Trendmänniskan är en 

individ som efterfrågar kvantitet före kvalitet och som önskar konsumera många moderiktiga 

klädesplagg på en och samma gång. Detta konsumtionsmönster menar Kvist karaktäriseras av 

ett beteende som tillåter ständig förnyelse av kläder vilket hon uppmärksammar motsvara det 

en trendmänniska värderar högst. Det uttryck som utvalda dyrare varumärken möjliggör för 

henne förklarar Kvist är anledningen till att hon finner varumärken vara en väsentlig del av 

henne.  Hon tydliggör att samtliga varumärken hon vanligtvis konsumerar förmedlar något 

speciellt. Hennes personlighet överensstämmer därmed med vad hon hänvisar symbolisera är 

en så kallad stilmänniska, det vill säga en individ som har format en klädstil och ett 

uttryckssätt på basis av sin egen personlighet och sina preferenser. Beträffande hur modernt 

ett plagg är i förhållande till varumärket anmärker Kvist är förhållandevis irrelevant för 

henne, men betonar att trendens betydelse varierar från konsument till konsument och kan 

därmed värdesättas i olika grad. 

 

Vidare förespråkar Nordqvist varumärken som representerar kvalitet och passform. Han 

värdesätter tidlösa plagg och tenderar av den anledningen att konsumera varumärken som 

karaktäriseras av just detta. Han nämner det svenska varumärket Filippa K, vilket utgör ett 

exempel på varumärke Nordqvist favoriserar. Han hävdar att det inte är av trendskäl han 

uppskattar just det varumärket, utan det beror på att han anser dem ligga på en jämn nivå 

beträffande vad de levererar. Enligt Nordqvist svarar Filippa K för dels högkvalitativa kläder 

men lever också upp till vad han refererar till är “schysst”. Kvist, Andersson och Thungren 

instämmer alla med Nordqvist gällande att kvalitet är ett varumärkes kanske främsta attribut. 

Kvist förklarar att beroende på vad varumärket ämnar fylla för personlig funktion varierar 
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också avsikten och värdet hon erhåller av köpet. Hon framhåller att om det gäller ett plagg 

som för hennes skall representera god kvalitet och passform så väljer hon alltid Acne. Vidare 

framhåller Halldin Gjerdrum att han värdesätter att varumärket Weekday är att de erbjuder 

coola och prisvärda klädesplagg. Dock vill han poängtera att han föredrar att konsumera 

dyrare varumärken för dess kvalitets skull, vilket Weekdays inte infriar. Han väljer att 

betrakta Weekday som en kortsiktig lösning i termer av kvalitet och instämmer därmed även i 

det resonemang som förts av Kvist, Andersson, Thungren och Nordkvist. Kvalitet frambringar 

det värde som för konsumenter är allra mest signifikant.   

 

Nordqvist antyder att han önskar att han vore mer vågad i sitt uttryck. Varumärket Acne 

förmedlar tills viss del den rockiga stilen som för honom är önskvärd. I syfte att uppnå ett 

förändrat uttryck konsumerar han varumärket då han vet att han kan lita på vad han får vid ett 

köp, vilket i sin tur ger upphov till modigare klädval. Vidare förklarar Nordqvist att de utvalda 

varumärkena han väljer att konsumera utgör en trygghetskänsla för honom som konsument. 

Denna upplevda trygghet är anledningen till att han utför ytterligare köp från dessa specifika 

varumärken. Han vet sedan tidigare att varumärket representerar den kvalitet han efterfrågar 

hos ett klädesplagg varpå han inte behöver söka efter motsvarade. Det ligger inte i Nordqvists 

intresse att spendera sin tid med att gå runt och leta fanatiskt efter andra varumärken när det 

redan finns de som uppfyller hans krav. Han ställer sig tveksam till underhållningsvärdet i att 

"shoppa" och förklarar att hans konsumtionsmönster är praktiskt. Ork att lägga ner kraft på att 

undersöka en mängd andra varumärken existerar inte för Nordkvist. Även Halldin Gjerdrum 

är av åsikten att konsumtion av vissa varumärken sker på basis av att han vet vad han får. Att 

vända sig till de varumärkena han har god kännedom om utgör en bestående trygghet vilket i 

sin tur innebär att han inte är i behov av att göra en chansning och köpa ett okänt varumärke. 

Han nämner världsetablerade Adidas, Nike och svenska Weekday och menar på att dessa tre 

utgör exempel på varumärken som för honom symboliserar en oersättlig trygghet han 

värdesätter högt. I resonemanget instämmer också Thungren genom att belysa 

igenkänning som en väsentlig faktor i erhållandet av vissa varumärken. Han tillägger att han i 

princip alltid vet vad han kan förvänta sig. 

   

"Kanske stämmer det inte att du vet vad du får till 100 %, men varannan gång räcker." 

(Thungren, intervju 2013-05-07) 

 

Thungren utvecklar sitt resonemang vidare genom att förklara att han vid ett besök hos 
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varumärket Filippa K påstår han att han 90 % av gångerna kan köpa något där. Emellertid 

påpekar han likt Nordqvist en önskan om att vara mer vågad i sitt uttryck. Det är trist att han 

inte riktigt finner mod till att prova på något nytt och köpa andra varumärken, men försvarar 

sitt konsumtionsmönster med att de varumärkena han främst konsumerar oftast lever upp till 

hans förväntningar, vilket är något han värdesätter högt. 

  

Prisaspekten uppmärksammas i olika avseenden och Nordén framhåller att om hon har 

möjlighet att konsumera ett dyrare mer prestigefyllt varumärke anser hon att detta ger henne 

en känsla av åstadkommande samt även frambringar lycka då hon arbetat hårt för att kunna 

köpa dessa. Hon exemplifierar detta genom att medge att hon känner sig väldigt tillfreds av 

tanken att bära sina omtalade kängor från det spanska varumärket Primeboots. Att ha dessa i 

sin ägo efter mycket slit är värdefullt för henne. Överprissättning på ett varumärke är dock 

något som Nordén förkastar. Om ett varumärke är alltför dyrt anser hon det till viss del mista 

sitt uttryck. Priset måste vara rimligt i kontrast till själva varan, annars tycker hon det är helt 

ohållbart. Vidare förknippar Lundberg ett finare varumärke med att klädesplaggen generellt är 

dyrare. Hon förtydligar att hon exempelvis inte upplever svenska Lindex, H&M och Kappahl 

på samma vis som danska Gestuz av anledningen att det sistnämnda erbjuder kläder i en 

annan prisklass. 

 

Lundberg fortsätter att utveckla att hon hellre köper fem plagg före ett dyrt för samma pris. 

Hon poängterar att priset inte är avgörande för huruvida varumärket är estetiskt tilltalande 

eller inte. Hon medger att hon är väl medveten om att hennes konsumtionsmönster kanske inte 

är att rekommendera ur en hållbarhetsaspekt, men framhåller att hon tycker det är mycket 

roligare att handla billigare kläder och varumärken. Varför det är så vet hon inte och tillägger 

att det går i perioder. Kvists förhållningssätt till prisbilden skiljer sig något från Lundbergs. 

Då Kvist framställer sig själv som en ytterst medveten och insatt tjej, menar hon på att ett 

varumärke säger otroligt mycket om ett klädesplaggets karaktär. Detta främst i anledning av 

att varumärket är det som representerar vad själva plagget står för, vare sig det gäller design, 

kvalitet eller tillverkning. Kvist nämner svenska modehuset Acne och menar på att 

varumärkets prissättning ur hennes synvinkel är mer än godtagen då varumärket representerar 

hög kvalitet och förstklassig design. Vetskapen om detta utgör tillräckligt med belägg för att 

Kvist ska tillåta sig själv att köpa detta varumärke, trots att det är dyrt. För henne är det värt 

pengarna eftersom hon vet att det är ett riktigt bra plagg hon köper. Vidare berättar 

Andersson, som trots att hon helst konsumerar högkvalitativa varumärken i den högre 
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prisklassen, att hon anser att överprissättning är idioti. Att betala 70 000 kronor för en väska 

är något hon bara blir irriterad över. Nordén fortsätter föregående resonemang genom att 

förklara att varumärkena Zara och H&M tillför värde för henne genom att de enligt henne 

besitter förmågan att ta fram moderiktiga klädesplagg till ett mer rimligt pris. Nordén 

framhåller att om hon skulle se ett klädesplagg av en berömd designer i en ELLE-tidning, så 

uppskattar hon att hon tre-fyra veckor senare kan hitta något liknade hos Zara som bättre 

överensstämmer med hennes ekonomiska situation. Hon värdesätter att det finns alternativ på 

marknaden i olika prisklasser. Vidare framgår det att Nordén spenderar en mindre summa 

pengar på de kläder hon skall bruka till vardags. Hon anser trots att hon till viss del 

förespråkar god kvalitet att henne vardagskläder inte behöver var särskilt tåliga. Av det hon 

konsumerar till vardags har hon inget krav på att det skall hålla i flera år.  

 

Att konsumera vissa varumärken genererar i ett betydelsefullt estetiskt värde 

vilket framkommer tydligt ur Anderssons resonemang men till viss del också Lundbergs. 

Andersson hävdar att hon känner alltid sig mycket finare i klädesplagg som hon vet kommer 

ifrån exempelvis Acne eller Whyred. Dessa varumärken anser hon vara smakfulla och 

stilrena. Nordkvist medger även han att han av någon okänd anledning känner sig snyggare 

och blir därmed mindre anspråkslös i sitt agerande. Vidare exemplifierar Andersson att 

vetskapen om att en vanlig vit t-shirt är märkt Acne generar i större tycke för plagget 

gentemot när det är märkt med ett mindre prestigefyllt varumärke. Acne-loggan i nacken 

frambringar för henne en helt annan exklusivitet, detta trots att loggan inte är det minsta 

märkbar. Andersson förkastar kopior och menar på att hon aldrig vill bli sedd i "fake-kläder”, 

vilket hon antyder är när billigare varumärken imiterar de dyra och mer prestigefyllda. 

Exklusivitet är av vikt för Andersson varpå hon också vill lägga pengar på kläder som 

förmedlar just denna exklusiva känsla. 

   

”Om man går in i en Acne eller Whyred butik så blir allting mycket finare för att det är ju 

Acne och Whyred.” (Andersson, intervju 2013-05-02) 

  

Det är inte bara Andersson som framhåller lyx och exklusivitet som en viktig faktor 

beträffande det värde ett varumärke frambringar, även Kvist uppmärksammar lyxiga 

varumärken som mer lockande på grund av hur dessa får henne att känna. Hon menar på att 

hon själv känner sig påtagligt mer attraktiv och självsäker. 
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Vid de tillfällen Nordkvist köper varumärket Weekday avser det ofta hans vardagliga 

användning av kläder. Är han i behov av en mängd nya klädesplagg är det ofta dit han vänder 

sig. Övriga varumärken så som Filippa K och Acne, vilka tillhör en högre prisklass, köper 

Nordqvist då han ämnar unna sig något extra samt att han genom att konsumera dessa 

varumärken upplever likt Kvist ökat självförtroende. Han känner sig alltid välklädd och snygg 

i dessa varumärken. Vidare nämner han att vissa skjortor han har i sin ägo endast kommer till 

användning till vardags. Köper han en stilig kavaj av ett visst varumärke är syftet vanligtvis 

att bära denna vid speciella tillfällen. Nordqvist förtydligar att han får tänka efter noga innan 

han använder vissa klädesplagg just på grund av att de lite dyrare varumärkena är tänkta att 

användas vid utvalda och speciella tillfällen. Han exemplifierar detta genom att berätta att han 

aldrig skulle välja att ta på sig en Weekday-tröja på en dejt med en tjej, utan att han då väljer 

att bära en Filippa K-tröja då denna dels ger honom ökat självförtroende men också då han 

känner sig betydligt mer attraktiv. Vidare är Nordqvist övertygad om att han säkerligen hade 

fått precis lika mycket beröm om han istället burit en Weekday-tröja, men menar då på att det 

handlar om hans egen självuppfattning och framhåller därtill att det handlar om hur han 

känner sig och mår i klädesplagget. Vad övriga människor i hans omvärld tycker skall 

egentligen inte spela någon roll, men han medger för sig själv att det gör det. Han antyder att 

hans val av varumärken och klädesplagg kan handla om vad han tror andra tycker och tänker. 

Han uppmärksammar det motsägelsefulla i sammanhanget men är av åsikten att det är svårt 

att separera avsikten och verkan av själva köpet, då hur han mår i det han klär på sig definitivt 

kan bero på vad han tror andra tycker om honom. Han har uppfattningen att få konsumenter 

reflekterar över sådana frågor. I syfte att förtydliga sitt resonemang drar han en parallell till de 

tillfällen han skall klippa sitt hår i en ny frisyr och menar då på att det främst är han som 

utsätts för det val har då gör just på grund av att det är han som dagligen ser sig i spegeln. 

Detsamma hävdar han kan gälla de val och varumärken han gör samt i vilka situationer han 

har de på sig. 

  

Nordén uppmärksammar ett funktionellt värde hos varumärken, vilket ingen av de övriga 

intervjupersonerna gör. Hon nämner Nike och menar på att bära fel skor vid träning kan 

innebära att hon utsätter sig själv för en onödig skaderisk. Hon framhåller att hon tycker Nike 

är ett väl inarbetat varumärke som för henne symboliserar dels trygghet med framför allt 

funktion. Gällande träning värdesätter hon skornas och klädesplaggens funktion mer än 

utseende. Vidare framhåller Nordén att det för henne är självklart att spendera mer pengar på 
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idrottsrelaterad utrustning och skor då dessa ämnar fylla en viktig funktion och möjliggöra att 

hon presterar bättre under träning. En aktiv vardag med många timmar i träningslokalerna 

utgör den distinkta livsstil Nordén har anammat. Träning är en viktig del av henne och därför 

påpekar hon att sportvarumärkens användningsområde tillika funktion skiljer sig markant från 

övriga varumärken hon konsumerar. Vid träning aktiverar hon sin kropp och skall prestera 

fysiskt varpå hon anser att kläderna måste vara hållbara, inte minst av anledningen att hon 

svettas. Nordén berättar att hon värdesätter kvalitativa material på de klädesplagg hon 

använder av anledning att hon framöver skall ta sin träning till nästa nivå och tävla, varför 

detta det funktionella värdet för henne är essentiellt. 

 

Likt det Nordqvist förespråkar inledningsvis uppskattar Thungren varumärken som erbjuder 

tidlösa klädesplagg och refererar till att han idag bär sin pappas gamla kostym. Han är 

medveten om att kostymen säkerligen är ute modemässigt men förtydligar att det är något han 

inte bryr sig om utan istället förbiser då plagget i övrigt uppfyller hans krav på kvalitet och 

passform. Han tillägger att det inte bara är på grund av att ett plagg är märkt Filippa K som 

han tycker om det utan hävdar att det i själva verket handlar om hur bra han tycker om plagget 

och hur detta framställer honom. Vidare vill Thungren belysa hur varumärket påverkar honom 

i den mån att han ofta associerar varumärken med den han är. De varumärken som Thungren 

associerar med sig själv är stilrena och enkla, vilket tillika är hur han skulle beskriva sin 

personlighet. Han är övertygad om att han inte köper svarta kläder i syfte att se cool ut, utan 

att han är redan cool varpå han gör dessa klädval.    

 

"Jag är cool, därför använder jag dessa kläder. Jag använder inte varumärket till hjälp för 

att bli jag." (Thungren, intervju 2013-05-07) 
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5. Analys 

 

I analyskapitlet förenar vi den empiriska studien med uppsatsens teoretiska referensram för 

att tydliggöra och analysera tendenser som framgått under forskningsprocessen. Kapitlet 

följer samma struktur som använts i de två föregående kapitel. 

 

 

5.1 Kläder 

5.1.1 Nya konsumtionsmönster 

Brück (2005), Solomon och Rabolt (2008) samt Berger och Ward (2010) är eniga om att det 

har skett en förändring i människors konsumtionsmönster. Brück (2005) framhåller 

förändringen likt en konsumtion som sker i snabbare takt än förr, och människor ser kläder 

som varor som är snabbt förbrukade trots att de knappt slits ut. Nordqvist (intervju, 2013-05-

04) håller med Brück (2005) då han betonar att han ser kritiskt på den påtagliga 

överkonsumtion som sker omkring honom. Trots detta lyfter han fram att konsumtion som 

fenomen inte bör ses som något negativt. Han menar att det ur ett ekonomiskt perspektiv 

skulle få förödande konsekvenser för samhället om inte konsumtionen låg på en stabil nivå. 

Nordqvist resonemang stämmer väl överens med Solomon och Rabolt (2008) som framhåller 

att samhället är uppbyggt kring konsumenter och konsumtion. 

 

Likt Nordqvist och Solomon och Rabolt (2008) trycker även Berger och Ward (2010) på att 

konsumenters köpkraft har blivit starkare. Något som Solomon och Rabolt (2008) hävdar 

beror på att människor numera lägger vikt vid vad de konsumerar och använder produkter för 

att forma identitet och mening i livet. Halldin Gjerdrum (intervju 2013-05-01) uttrycker att 

konsumtion i alla dess former är livsviktigt, medan Nordqvist konkretiserar och uppger att det 

finns en fokusering av vad vi konsumerar som präglar dagens samhälle. En sådan fokusering 

kan ligga vid vad Berger och Ward (2010) framhåller som produkter som utsänder signaler 

vilka hjälper konsumenten tydliggöra för andra vem den är. Nordqvists resonemang stämmer 

väl överens med detta när han anger att han upplever att individer vill uttrycka något särskilt 

med vad de konsumerar och uppger att han själv ständigt söker efter produkter som får 

bekräftelse från andra. 
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5.1.2 Kläder som kommunikationsmedel 

Solomon och Rabolt (2008) återger att smak hänvisar till den uppfattning människor har 

gällande vad som är attraktivt och lämpligt för ett givet tillfälle eller person. De talar om att 

människor har bra smak eller dålig smak gällande kläder. Att en individ ska uppfattas ha god 

smak beror inte bara på vad som är konstnärligt tilltalande utan också vad som är lämpligt för 

en viss situation och en specifik individ, skriver författarna. Detta bekräftas av Andersson 

(intervju 2013-05-02), Halldin Gjerdrum, Lundberg (intervju 2013-05-01), Nordqvist och 

Thungren (intervju, 2013-05-07) som alla förklarar att de utgår från situation och 

sammanhang när de väljer kläder. 

 

Solomon och Rabolt (2008) framhåller att den uppsättning av varor som man konsumerar kan 

användas i syfte att definiera vem man är och även skapa en identitet som man kommunicerar 

till andra. Halldin Gjerdrum frångår Solomon och Rabolt (2008) till viss del när han förklarar 

att han föredrar bekvämlighet när han befinner sig i sin hemmiljö, och ser inte någon mening 

med att klä upp sig i denna miljö. För att förtydliga, de faktorer som är av betydelse för 

Halldin Gjerdrum i hemmiljön är rent praktiska. Detta får stöd av Andersson och Lundberg 

som båda uttrycker att bekvämlighet prioriteras i sådana sammanhang. Andersson menar att 

det inte krävs samma anpassning likt i mer offentliga miljöer. Lundberg betonar att hemmet är 

en avstressad plats, varav valet av bekvämlighet går först. 

 

Kvist (intervju 2013-04-30) talar om att det är centralt att plagg kommer till sin rätt och 

framställs på rätt sätt i situationer, men frångår Halldin Gjerdrums, Lundbergs, Nordqvists 

och Thungrens resonemang gällande att differentiera klädesplagg beroende på situation. Kvist 

betonar istället att hon tenderar att klä sig i liknande plagg oberoende av situation. Andersson 

motsäger sig själv och hävdar att hon, likt Kvist, inte särskiljer sin festgarderob från sin 

vardagsgarderob utan väljer istället att satsa på att differentiera utseendet på andra sätt. 

 

Det framgår av Solomon och Rabolt (2008) att var och en av oss tolkar vår identitet, och 

denna bedömning utvecklas ständigt när vi möter nya situationer och människor. I huvudsak 

ställer konsumenten frågan, "Vem är jag i den här situationen?" Svaret på denna fråga är 

starkt präglat av dem omkring oss: "Vem tror andra människor att jag är?" Vi tenderar att 

forma vårt beteende baserat på andras förväntningar i en form av självuppfyllande profetia. 

Halldin Gjerdrum talar om att ge seriösa och formella intryck på sin omgivning och baserar 
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därför vardagens olika klädval på detta.  Halldin Gjerdrums åsikt får även stöd av Solomon 

och Rabolt (2008) när de skriver att vi vet ofta vad andra söker efter och försöker att klä sig 

för att imponera eller för att passa in. Författarna menar att vi kan kontrollera situationen med 

utseendet. Nordqvist uppger att han väljer plagg som främjar hur han framställs, denna 

redogörelse har även en nära koppling till Solomon och Rabolt (2008) teorier om att kläder är 

en kod som kan manipuleras av en person för att producera sitt eget budskap genom kläder 

eller mode. 

Nilsson (2005) framhåller att individer förhandlar om vilka de är samt vilka de skulle vilja 

vara och använder kläder för att forma sig själva. Författaren betonar dock att detta begränsas 

med de villkor och ramar som kläder ställer upp. Lundberg uppger att hon under festliga 

tillställningar vågar uttrycka sig i mer utmärkande plagg och betonar att det är sammanhanget 

som tillåter det. Likt Lundberg, tycker Nordén (intervju 2013-05-06) att sådana tillfällen 

tillåter henne att klä sig i mer utmärkande plagg. Hon förklarar att detta sker i situationer där 

hon är tillsammans med hennes vänner, då hon känner att detta är tillfällen då hon kan vara 

mer expressiv. Ett sådant resonemang förs av Solomon och Rabolt (2008) som liknar kläder 

med den viktigaste rekvisitan när konsumenten antar olika sociala roller. Författarnas 

resonemang stämmer väl överens med såväl Lundberg som Nordén då situation är det som 

avgör vilket social roll de ska anta och därmed även vilken uppsättning av kläder som lämpar 

sig.  

 

5.1.3  Värden relaterat till kläder  

Solomon och Rabolt (2008) framhåller att vi människor idag tillskriver värdet av oss själva i 

våra ägodelar samt att de klädval vi gör symboliserar något särskilt för varje individ. Med 

kläder som redskap framkommer olika personliga värden och tillåter konsumenten att uttrycka 

bland annat skönhet, kreativitet, sexualitet och åstadkommande. Författarna antyder att 

uttrycken som klädvalet bidrar till kan fungera som motivation till varför konsumenten köper 

ett visst klädesplagg. Lundberg och Andersson bekräftar detta genom att antyda att de med 

hjälp av kläder kan uttrycka sin skönhet. Plaggets tilltalande estetiska detaljer är vad som 

utseendemässigt får dem att framstå som vackra, vilket precis som Solomon och Rabolt 

(2008) framhåller, också motiverar dem till att konsumera kläderna. Lundberg belyser därtill 

hennes känsla av tillfredsställelse när hon funnit ett plagg vilket överensstämmer med det 

uttryck av åstadkommande som författarna syftar på. Även Nordéns uppfattning om att hon 
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upplever ökat självförtroende med hjälp av att kläder ger medhåll för vad Solomon och Rabolt 

(2008) accentuerar. 

 

Vidare betonar även författarna att det finns specifika värderingar relaterade till de klädval 

konsumenten gör vilket också framkommer tydligt i Lundbergs resonemang beträffande att 

kläder för henne utgör ett viktigt personlig värde. Detta personliga värde uppkommer till följd 

av att hon relaterar specifika plagg till specifika tillfällen i livet. Lundberg påvisar en 

känslomässig koppling till kläder vilket förstärker Solomon och Rabolts (2008) resonemang 

angående klädernas centrala roll i människans liv. 

 

Berger och Ward (2010) samt Solomon och Rabolt (2008) vidhåller att individualiteten 

belyses genom det sätt individen klär sig och påvisar därmed också dennes inre egenskaper. 

Klädvalen som görs förespråkar den unicitet som särskiljer individen. I syfte att särskilja sig 

förklarar författarna att många satsar på att skapa utforma en signatur-look, vilken 

tillgodogörs genom att anamma en viss stil grundat i sin egen karaktär. Solomon och Rabolt 

(2008) framhåller dock ett dilemma konsumenter vid val av kläder står inför, det vill säga 

huruvida individen kan framstå som en originell person samtidigt som denne tillåts att följa 

trender. Kvist och Nordén uppger båda att de har sin egen utpräglade stil och erhåller därmed 

varsin signatur-look likt den författarna påtalar. Dilemmat författarna vidhåller kan till viss 

del få klarhet genom Kvists och Nordéns förklaring till hur de lyckas parera modet med sina 

egna stilar. Kvist menar på att hon adderar moderna plagg till sin redan befintliga stil medan 

Nordén förklarar hur hon kombinerar den sportiga looken, vilken främst överensstämmer med 

hennes karaktär, med kvinnliga plagg som för stunden utgör modet. 

 

5.2 Varumärket 

5.2.1 Det symboliska varumärket 

Nordén lyfter fram att det är centralt att skapa liktydighet och rätt till ett varumärke. Att 

synliggöra det med hjälp av offentliga personer likt celebriteter samt att placera det på rätt 

konsumenter anser hon förstärker ett varumärke. Denna tankegång är näst intill identisk med 

det Solomon och Rabolt (2008) presenterar. De beskriver att varumärken är laddade med 

betydelser som har formgivits med hjälp av offentliga personer. Även Nordqvist hävdar att 

individer kan stå till hjälp med att tydliggöra de uttryck som representerar varumärket. 

Nordén och Nordqvist delar åsikt om att konsumenter är viktiga i utformningen av ett 
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varumärke och dess symbolik. Detta får även medhåll från Thungren som menar att individer 

är med i utformningen genom deras konsumering av varumärket. Gemensamt för Fournier 

(1998), Solomon och Rabolt (2008), Nordqvist, Nordén, Lundberg, Thungren och Kvist är att 

de alla förespråkar varumärken som medel för att definiera ens person. Kvist betonar därför 

vikten av att varumärket ska ha ett uttryck som konsumenter upplever som attraktivt och 

därmed efterfrågar.  

 

Fournier (1998) hävdar att varumärken skapar mening i konsumenters liv och därför inte finns 

i deras ägo enbart av funktionella skäl. Författarens redogörelse har en nära koppling till 

Solomon och Rabolt (2008) som påstår att människor konsumerar utvalda produkter för att 

tillföra betydelse i livet. De menar att symboliken är en bidragande faktor till köp som 

sträcker sig bortom funktionalitet. Vidare menar Fournier (1998) att ett varumärke kan 

symbolisera en önskan att uttrycka en identitet och unicitet hos konsumenten. Thungren 

bekräftar symbolikens betydelse och hävdar även han att människor konsumerar det man kan 

identifiera sig med. Även Lundberg ger medhåll till Fourniers (1998) teorier då hon förklarar 

att det finns varumärken som enligt henne är intetsägande och opersonliga. Sådana 

varumärken har hon svårt att finna någon koppling med till sitt eget jag och framhåller att de 

inte tillfredsställer hennes behov. Av denna anledning vill Lundberg inte identifiera sig med 

dessa och därför heller inte konsumera dem. Solomon och Rabolt (2008) framhåller att 

människor väljer det varumärke som har en bild överensstämmande med deras underliggande 

behov. Detta framgår tydligt i Lundbergs resonemang. Även Berger och Ward (2010) redogör 

för att varumärken möjliggör och gynnar ett offentliggörande av en identitet. Det framgår av 

Fournier (1998) att det är kontroversiellt att påstå att något så som en persons identitet 

reflekteras i val av varumärke, men med Lundbergs utlägg blir det i denna uppsats ett bevisat 

centralt beteende. 

 

5.2.2 Varumärkespreferenser 

Keller (2008) framhåller att varumärket kan fungera som ett hjälpmedel i syfte att förenkla 

produktbeslutet för konsumenter, detta genom att på olika vis forma och förmedla det på ett 

sådant sätt att konsumenterna lättare kan avgöra vilka varumärken det är som tillfredsställer 

just deras behov. Detta resonemang får medhåll av Halldin Gjerdrum som anser att 

varumärket har valmöjlighet att formas till vad de själva behagar vartefter det är upp till 

honom som konsument att konsumera det eller inte. Även Thungren bekräftar detta då han 
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framhåller hur lätt konsumenter blir påverkade utifrån och refererar till varumärken han 

genom dess utformning har fattat tycke för. Keller (2008) delger även att igenkänning av ett 

varumärke kan medföra att konsumenter upplever en trygghet och tenderar att återkomma till 

de varumärkena de erhåller störst kunskap om. Av denna anledning uppstår möjligheten för 

konsumenter att reducera sitt sökande tillika ansträngning efter nya varumärken och 

produkter. Detta resonemang bekräftar även Solomon och Rabolt (2010) som talar för ett 

konsekvent mönster präglat av återkommande konsumenter. Denna argumentation får 

medhåll av Nordqvist som framhåller att han företrädesvis väljer de varumärken han är bekant 

med och erhåller kunskap om. Keller (2008) framhåller att det förekommer interna respektive 

externa sökkostnader för konsumenter som varumärken har möjlighet att minska genom att ge 

konsumenterna de förutsättningar som krävs för att de skall kunna göra antaganden om 

varumärket och upptäcka om det överensstämmer med deras individuella preferenser. 

Nordqvist ger medhåll för detta genom att antyda att hans externa sökkostnader kraftigt 

reduceras som resultat av att han slipper leta efter annat.          

 

I kontrast till ovanstående resonemang av Keller (2008) vidhåller Solomon och Rabolt (2008) 

att varumärkeslojalitet är en anledning till varför konsumenter återkommer och konsumerar 

samma varumärken. Halldin Gjerdrum ger medhåll för denna åsikt genom att framföra att det 

förekommer starka varumärken som förutsättningslös har trogna kunder. Andersson uppger 

även hon att det förekommer de varumärken som dels profilerat sig på ett visst sätt, men 

också anpassat sig efter konsumenterna vilket för dem är tilltalande och främjar lojalitet. 

 

Att konsumenter tar till vana att välja produkter och varumärken med vilka de ämnar 

kommunicera personliga attribut och uttrycka vilka där är, är något som Berger & Ward 

(2010) framhåller. Författarnas resonemang förstärks även av Solomon och Rabolt (2008) 

som påvisar konsumenters benägenhet att avstå från de varumärken vilka de inte anser 

stämma överens med deras identitet. Föregående författare bekräftas samtliga av Thungren 

genom att han framhåller att han har utformat förutbestämda kriterier gällande vilka kläder 

och varumärken han kan köpa och huruvida dessa är förenliga med honom som person. Han 

förklarar att han aldrig skulle kunna tänka sig att gå klädd i ett varumärke som han inte kan 

associera till vem han är som person. Detta går honom emot varför samtliga varumärken han 

idag konsumerar alla representerar en del av honom. Att ett varumärke företrädesvis skall 

stämma överens med individers identitet ger även Kvist medhåll för då hon förklarar att hon 

konsumerar utvalda varumärken som avspeglar den minimalistiska person hon utger sig för 
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att vara. Även Halldin Gjerdrum bekräftar Solomon och Rabolt (2008) genom att förespråka 

sitt minimalistiska uttryck och förakt till varumärken med alltför utmärkande drag och stora 

loggor.   

 

Berger och Ward (2010) vidhåller att konsumenter tenderar att utvärdera produkter utifrån 

utseende, textur, färg och form men också genom dess subtila faktorer. Kvist, Nordqvist och 

Halldin Gjerdrum delar uppfattningen om att varumärkets karaktär är av stor vikt vid ett köp 

vilket på så vis ger medhåll för det resonemang Berger & Ward (2010) framhåller. Halldin 

Gjerdrum vill lyfta fram sin uppskattning för det exceptionella i ett hantverk och refererar 

därmed till samtliga av det faktorer Berger och Ward (2010) menar är vad beräknas i en 

produktutvärdering. Ett varumärkes material och textur är enligt Kvist ett viktigt kriterium för 

hennes klädkonsumtion och val av varumärke.  

 

De subtila faktorerna utgör enligt Berger & Ward (2010) den underliggande symbolik de 

ämnar få konsumenter att uppleva och känna. Beträffande den symbolik som enligt författarna 

ett varumärke använder genom subtila faktorer både bekräftas och motsägs av 

intervjupersonerna. Thungren hävdar nämligen att en del varumärkens symbolik tar fäste i 

dess utmärkande karaktär. Han förkastar ”skrikiga” varumärken vilka enligt honom ger bilden 

att mer av allt är bättre. Författarna vidhåller främst symboliken som subtil vilket då Thungren 

motsäger genom denna åsikt. 

 

Varumärkets pris belyser Solomon och Rabolt (2008) vara en preferens för kvalitet. 

Författarna framhåller att konsumenter tenderar att bedöma kvaliteten på varumärket 

beroende på vad det kostar. De menar att det förekommer en övertygelse hos konsumenter att 

priset svarar för klädernas kvalitet. Detta påstående bekräftas av samtliga intervjupersoner och 

belyses i olika avseenden. Nordqvist drar en parallell till matlådor vilka för honom 

representerar billiga varumärken och sämre kvalitet, och ser konsumeringen av dessa som ett 

nödvändigt ont. Thungren ger även han medhåll för Solomon och Rabolts (2008) resonemang 

genom att förespråkar att han hellre köper ett dyrt plagg av bra kvalitet än flera med dålig 

kvalitet.  

 

En aspekt som inte framgick i den teori vi behandlat av Solomon och Rabolt (2008) är att 

Nordén uppmärksammar att känslan som uppstår i konsumtion av varumärken märkta med ett 

exklusivt designernamn även kan återspeglas i billigare varumärken. Nordén antyder att 
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hennes varumärkespreferenser formas efter vad hon inspireras av men kommer till utlopp och 

blir bekräftade i andra varumärken. Nordén anger att hon vänder sig till exklusiva varumärken 

för att finna inspiration, men finner en tillfredsställelse i att kunna hitta liknande design i 

billigare alternativ. Hon betonar att den ursprungliga designen finner man oftast i dyra 

prestigevarumärken men menar att hon i sitt konsumerande indirekt stödjer dessa eftersom det 

är dem som motsvarar hennes estetiska preferenser och motiverar henne till att söka efter 

alternativ. 

När vi ställer insamlad empiri i relation till uppsatsens teoretiska referensram kan vi urskilja 

att ett utvärderande av varumärken sker i enlighet med de faktorer Berger och Ward (2008) 

presenterar. Samtliga intervjupersoner reflekterar över dessa preferenser utifrån vad de 

frambringar för värde för dem som individer.  Av denna anledning kommer funktionella 

preferenser i skymundan. Priset framhålls av alla som en tydlig symbol för kvalitet. Kellers 

(2008) teori som påvisar varumärkets möjlighet att ansvara för vad som förmedlas till 

konsumenter bekräftas även denna av intervjupersonerna. Vi kan urskilja att konsumenter är 

mottagliga samt att deras preferenser till viss del kan styras utifrån en produkts utformning 

innefattandes dess kvalitet och egenskaper. Vi har noterat att intervjupersonerna har 

reflekterat över att varumärken bidrar till vad de väljer att identifiera sig med och inte. I ljuset 

av vår empiri framkommer tydliga tecken på att intervjupersonerna vill konsumera 

varumärken som på något vis överensstämmer med de som individer. 

 

5.2.3 Referensgrupper 

Enligt Solomon och Rabolt (2008) är den primära motivationen för många av våra inköp att 

passa in eller att kunna identifiera sig med åtråvärda individer eller grupper. Identifiering är 

en faktor som även bekräftas av Wei och Yu (2012) som framhåller att konsumenter kan 

jämföra sig med och närma sig en särskild grupp för att denna kan likställas med personens 

identitet. De förklarar att det handlar om att en sådan grupp har stor påverkan på 

konsumentens köp då denna upplever att det finns ett värde kopplat med att kunna identifiera 

sig med gruppen. Detta resonemang förstärks av Nordqvist som under intervjun utnämnde sin 

äldre bror till sin största stilförebild och en källa till inspiration. Han förklarar att han ser upp 

till honom samt värdesätter hans synpunkter och lyfter fram hur gärna han hade velat se ut 

och klä sig likadant som honom. Nordqvist tror att det beror på hans egen bristande estetiska 

förmåga vad gäller kläder eftersom han själv har svårt att se vad han passar i. Hans bror har 

därför hjälpt och tillrättavisat honom genom åren. Detta bekräftar Solomon och Rabolts 
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(2008) teori som återger att den typiska konsumenten är kraftigt influerad av närståendes 

åsikter tillika deras beteende. Nordqvist får stöd från författarna när de skriver att 

rekommendationer om användande eller undvikande av vissa varumärken sker via 

konversationer med bekanta. Nordqvist framhåller att brodern har varit snabb med att påpeka 

och avvisa hans klädstilar vid tillfällen och hjälpt honom i användandet av kläder som 

kommunikationsmedel. Även Wei och Yu (2012), Muniz och O´Guinn (2001) och Halldin 

Gjerdrum uppger att referensgrupper är en viktig källa till hur konsumenter utvärderar ett 

varumärke. Halldin Gjerdrum menar att det finns grupper i samhället som han definitivt inte 

vill tillhöra och därför medvetet tar avstånd från de varumärken som han associerar med dessa 

grupper. Han uppger att han inte värderar en del varumärken särskilt högt utan hellre tar 

avstånd från dem i anledning att en viss typ av människor ofta bär dessa specifika varumärken 

som för honom förmedlar ett överdådigt och provocerande uttryck, vilket inte det minsta 

stämmer överens med hans preferenser. Han betonar att det är människorna som använder 

dessa varumärken som driver bort honom, vilket han kan tycka är orättvist mot varumärket 

och företaget som står bakom det, men förtydligar då att han under inga omständigheter vill 

bli förknippad med dessa grupper. Det framgår även av Andersson att det finns grupper som 

hon inte vill bli sammankopplad med. De varumärken som hon uppfattar att dessa grupper 

konsumerar likställer hon som svaga och avstår från då de inte ger henne samma känsla och 

självförtroende. 

 

Det som Halldin Gjerdrum, Andersson och Nordqvist uppger vara ett avståndstagande från 

varumärken grundar sig i att de inte vill likställas med de grupper som de associerar 

varumärket med. Detta går i linje med det Solomon och Rabolt (2008) lyfter fram när de 

skriver att referensgrupper kan ha starka influenser på individens smak och preferenser och 

ger vägledning om vilka produkter som används av dessa grupper. I Halldin Gjerdrum, 

Andersson och Nordqvist fall handlar det om att starkt influeras och få vägledning om vilka 

varumärken de ska ta avstånd från. Intervjupersonernas agerande stämmer därför även till viss 

del överens med Wei och Yu (2012) som påstår att ett val att konsumera ett varumärke som är 

starkt sammankopplat med en grupp signalerar den personens önskan att bli sammankopplad 

med människorna i referensgruppen. Halldin Gjerdrum, Andersson och Nordqvist hävdade 

passiva beteende talar för att de vill signalera ett avståndstagande. 

 

Gemenskap är en faktor som betonas av såväl Solomon och Rabolt (2008), Wei och Yu 

(2012), Berger och Ward (2010), Muniz och O´Guinn (2001) som Carlson, Suter och Brown 
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(2007). Carlson, Suter och Brown (2007) förklarar att de sociala grupperingarna är baserade 

på gemenskaper kring utvalda varumärken. Acceptans är en annan faktor som lyfts fram av 

Solomon och Rabolt (2008) och Berger och Ward (2010) som framhåller att det finns krav på 

medlemmarna i en grupp att konsumera på ett sätt som får gruppens godkännande. Vårt 

konsumerande sker därför ofta på basis av sökandet efter acceptans från andra, vare sig det är 

en påhittad grupp eller faktiskt person. Detta bekräftas av Nordqvist då det under intervjun 

framkommit att han ändrat sitt konsumtionsbeteende efter tillrättavisningar från sin bror. Det 

framgår av Solomon och Rabolt (2008) att om konsumenten inte uppfyller referensgruppens 

krav gällande vad som är acceptabelt så möts personen vanligen av avvisande eller fylls med 

skam. Författarna får medhåll från Muniz och O´Guinn som påtalar att det finns tydliga 

riktlinjer inom gruppen gällande hur varumärken ska konsumeras. Dessa riktlinjer måste 

följas för att medlemmarna ska godkännas. 

 

5.2.4 Sociala motiv 

Enligt Berger och Ward (2010) är det viktigt för konsumenter att visa upp sina köp för 

omvärlden. Detta grundar sig i att individer efterfrågar en bekräftelse, något som får medhåll 

från Halldin Gjerdrum och Nordqvist. Halldin Gjerdrum förklarar att han klär sig utefter hur 

han vill bli uppfattad av omgivningen och har en önskan om att människor uppfattar honom 

som en cool kille med en snygg stil. Trots detta påstår Halldin Gjerdrum att människor inte 

lägger märke till vad andra har på sig, han själv inkluderad. Även Nordqvist är motsägande i 

sitt resonemang. Han framhåller att det primära i hans konsumtion är att han själv ska tycka 

om det han använder, men uppger att personer i hans närhet har så stor påverkan att han 

ibland kan tvivla på sitt eget omdöme. Han bekräftar att det finns en osäkerhet i hans 

konsumtion som är kopplad till hans rädsla för vad andra ska tycka och tänka om honom. 

 

Gemensamt för Andersson och Lundberg är att de båda beskriver att det centrala i deras 

konsumtion är att de ska känna sig fina och bekväma i de plagg och varumärken de bär. De 

betonar båda två att de inte klär sig för att få bekräftelse från andra, ett uttalande som bestrider 

Berger och Wards (2010) bekräftelseteori. Nordén, Lundberg och Andersson framhäver alla 

att de istället blir motiverade till att klä sig för att uppnå en känsla av välbehag som kommer 

speglas i deras självförtroende. Andersson förklarar att ett gott självförtroende säkerligen 

lyser igenom så att även andra uppfattar henne på det sätt som klädesplagg och 

klädvarumärken får henne att känna. 
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I ljuset av teorin ställer vi oss frågande till om det självförtroende som Andersson, Nordén 

och Lundberg uppger står som ett resultat av en känsla av välbehag inte är ett motiv för 

konsumtion av specifika klädvarumärken även det. Berger och Wards (2010) bekräftelseteori 

tydliggör att konsumtion grundar sig i ett erkännande från personens omgivning när de visar 

upp vad de konsumerar. Trots att redogörelsen från Nordqvist och Halldin Gjerdrum gör ett 

direkt konstaterande av teorins validitet påvisar även Andersson, Nordén och Lundberg 

tendenser av att vilja kommunicera uttryck med sin klädsel som förväntas bli bekräftad. 

Empirin tolkas vara ett uttalande om ett önskvärt självförtroende som kräver en bekräftelse 

från andra för att infinna sig. 

 

Det framgår av Solomon och Rabolt (2008) att människor har en djupt rotad tendens att 

utvärdera sig själva och deras materiella välfärd i förhållande till andra. En stor motivation för 

inköp av kläder är inte att njuta av dem utan att låta andra veta att vi har råd med dem. 

Författarna menar att dessa fungerar som statussymboler. Resonemanget får medhåll från 

Andersson som förklarar att hon i yngre ålder föredrog varumärken med stora logotyper som 

sände ut signaler om att de var dyra. Solomon och Rabolt (2008) framhåller att tillgänglighet 

och pris är faktorer som påverkar om ett klädesplagg upplevs generera status. De förklarar att 

exklusivitet är en eftertraktad egenskap som konsumenter gärna framhäver och inte minst 

priset spelar en central roll. Nordqvists resonemang gällande pris motsäger författarna då han 

förklarar att hans handlande är oförändrat vad gäller billiga och dyra varumärken. Han menar 

att han präglas av samma beteende oberoende av pris och tycker snarare att det är osmakligt 

att vilja hävda sig genom att skryta med varumärket och dess prisbild. 

 

Det framgår av Solomon och Rabolt (2008) att en identitet kommuniceras tydligast med hjälp 

av utmärkande plagg. Detta uttalande bekräftas av Berger och Ward (2010) som även de 

menar att det krävs en tydligt synlig konsumtion för att få ett erkännande från omgivningen. 

Solomon och Rabolt (2008) samt Berger och Ward (2010) förklarar att tydliga logotyper ökar 

sannolikheten att omgivningen bildar en uppfattning om konsumenten. Även Brück (2005) 

hävdar att teckenvärdet hos logotyper och varumärken är mer betydande än utformningen av 

plaggen. Berger och Ward (2010) hävdar likt Brück (2005) att individer föredrar att 

konsumera framträdande produkter, och gör detta i syfte att uttrycka personliga egenskaper 

till andra i omgivningen samt i syfte att särskilja sig från mängden. Solomon och Rabolt 

(2008), Berger och Ward (2010) samt Brück (2005) får medhåll av Kvist, Nordén, Halldin 
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Gjerdrum, Andersson och Lundberg som alla medger att de i yngre ålder konsumerade 

varumärken som hade en högst utmärkande logotyp på plagg. De varumärken som på den 

tiden var aktuella ansågs medföra en acceptans och tillhörighet som eliminerade osäkerheten 

som präglade deras självförtroende. Ovan nämnda intervjupersoner hävdar dock att detta 

beteende är förändrat och att samma osäkerhetskänsla inte längre infinner sig. 

 

Thungren frångår resonemanget av Solomon (2008), Berg och Ward (2010) och Brück (2005) 

när han redogör för att han bär varumärken som inte framställs som uppseendeväckande. 

Sådan konsumtion överensstämmer med hans personlighet som påstås vara avslappnad och 

neutral. Han beskriver sig själv som opartisk och att hävda sig själv genom konsumtion är 

inget han sägs vara i behov av och väljer därför att bära varumärken och klädesplagg som inte 

drar till sig uppmärksamhet. Thungren gör ett medvetet val i försök att gå obemärkt förbi, ett 

agerande som går i enlighet med den personlighet han beskriver. Solomon och Rabolt (2008) 

upplyser i samma anda att konsumenter styr sitt beteende mot specifika mål. Eftersom ett 

köpbeslut kan innebära mer än en källa till motivation hamnar konsumenter ofta i situationer 

där olika motiv, både positiva och negativa, skapar konflikt med varandra. Författarna 

förklarar att konsumenter kan vara starkt motiverade till att undvika ett negativt utfall och tar 

därför avstånd från det som kan bidra till ett sådant utfall. Solomon och Rabolt (2008) får 

även medhåll från Halldin Gjerdrum som medger att han reflekterar över sina val av 

varumärken i rädsla för att erhålla en stämpel från omvärlden. Han är övertygad om att 

konsumtion av varumärken placerar oss i fack och majoriteten av konsumenter hamnar i ett 

fack han beskriver som intetsägande. Till skillnad från Thungren som betonar att han inte vill 

synas, medger Halldin Gjerdrum att han avser att förmedla specifika intryck genom sin 

varumärkeskonsumtion. Detta är även något som framgår av Nordqvist. Thungren, Halldin 

Gjerdrum och Nordqvist är alla medvetna om att de kommunicerar personliga egenskaper via 

sin konsumtion och väljer därför att vända sig till vad Berger och Ward (2010) benämner 

subtila varumärken. Solomon och Rabolt (2008) menar att sådana klädvarumärken 

kännetecknas av diskreta kommunikationssignaler och karaktärsdrag som inte 

uppmärksammas av omgivningen i lika stor utsträckning. 

 

När vi ställer uppsatsens empiri i relation till den teoretiska referensramen tydliggörs det att 

de faktorer som Solomon och Rabolt (2008) och Berger och Ward (2010) framhåller som 

konsumtionspreferenser i syfte att kommunicera personliga egenskaper bestrids till större del 

av våra intervjupersoner. Det teckenvärde som Brück (2005) talar om erhålls istället i större 
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utsträckning med hjälp av subtilitet. Intervjupersonerna tycks föredra en kontroll över vad de 

kommunicerar som inte går att förvärva via utmärkande varumärken. Denna kontroll upplevs 

istället komma som ett resultat av den framträdande passivitet som de uppvisar i form av ett 

avståndstagande från varumärken som är alltför extravaganta i sitt uttryck. Nordqvist vill ge 

sken av att han inte bryr sig om vad andra tycker. Lundberg, Nordén och Andersson står 

likgiltiga inför tanken att klä sig i syfte att imponera på andra. Det primära är istället att få ett 

självförtroende som lyser igenom och därigenom förmedlas vidare till andra.  Halldin 

Gjerdrum och Thungren tar avstånd från varumärken som de riskerar att sammankopplas med 

och genom sin konsumtion skulle äventyra att bli dömda för. Sammantaget visar empirin att 

Solomon och Rabolts (2008) teori om att konsumenter vill undvika ett negativt utfall står 

bekräftad. 

 

5.2.5 Värden relaterade till klädvarumärken 

Det framgår av Keller (2008) och Holmberg (2002) att innebörden som genomsyrar ett 

varumärke har stor betydelse för konsumenter. Keller (2008) lyfter fram att betydelsen av 

varumärket kan liknas vid ett förhållande mellan konsumenten som kännetecknas av ett 

förtroende och en lojalitet mellan parterna.  Keller (2008) får medhåll av Fournier (1998) och 

Ridderstråle (2002) vilka framhäver att konsumenter sätter en tillit och tro på att varumärket 

kommer prestera likt förväntat. Författarna styrker därmed Thungren, Nordqvist, Halldin 

Gjerdrum och Nordén som alla nämner att de känner en trygghet och tillit till de 

klädvarumärken som de värderar högst. Nordqvist förklarar att han uppskattar varumärken 

som presterar på en jämn nivå och därför vänder sig till varumärken som han upplever att han 

kan lita på. Nordqvist nämner en trygghetskänsla i sitt konsumerande av dessa varumärken, 

vilken är anledningen till varför han väljer att vara lojal och återkomma som kund. Detta 

resonemang går helt i linje med Halldin Gjerdrum som lyfter fram att konsumtion av specifika 

klädvarumärken sker på basis av att han vet vad han får. Liksom Nordqvist och Thungren 

framgår det av Halldin Gjerdrum att ett varumärke som genererar en bestående trygghet får 

honom att stanna kvar som kund. Han ser ingen anledning att söka efter andra varumärken så 

länge som det nuvarande presterar likt förväntat. Här finns en tydlig koppling till Keller 

(2008) som betonar att om konsumenter inser fördelarna och värdet med att köpa ett 

varumärke kommer de också vara det troget. Även Ridderstråles (2002) resonemang 

beträffande varumärken som osäkerhetsreducerare styrker Nordqvists, Thungrens och Halldin 

Gjerdrums tankegångar. 
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Prissättning är en annan faktor som Keller (2008) lyfter fram som en underförstådd 

förutsättning för att förtroende och lojalitet ska ges från konsumenten. I enlighet med detta 

förklarar Kvist att hon godtar vad som anses vara hög prissättning om varumärket 

representerar hög kvalitet och förstklassig design. Hon menar att sådana attribut får henne att 

bortse från priset och ger belägg för ett köp. Andra som talar om prissättning är Nordén och 

Halldin Gjerdrum. Nordén lyfter fram kritik gällande överprissättning och markerar att priset 

måste stå i relation till varan. En aspekt som även framgår av Andersson. Nordén framhåller 

att hon värdesätter de varumärken som besitter förmågan att ta fram moderiktiga klädesplagg 

till ett rimligt pris då dessa är bättre lämpade för hennes ekonomiska situation. Trots detta 

uppger hon att om hon har möjlighet att konsumera dyra och prestigefyllda varumärken 

erhåller hon en känsla av åstadkommande och lycka. 

 

Keller (2008) beskriver att varumärken kan framkalla olika känslor hos konsumenter, 

däribland sådan glädje och åstadkommande som Nordén påstår sig erhålla. Andra känslor som 

lyfts fram av författaren är spänning, säkerhet, självrespekt och socialt godkännande. Flera av 

dessa lyfts fram av intervjupersonerna som värden relaterade till klädvarumärken. Känslor 

som kan kopplas till Nordqvist är det som Keller (2008) beskriver som spänning. Författaren 

förklarar att varumärken som framkallar spänning kan skapa en känsla av upprymdhet eller att 

konsumenten känner sig cool eller sexig. Nordqvist menar att han känner sig mer attraktiv i 

vissa varumärken, något som även bekräftas av Kvist och Andersson. Som ett resultat av att 

Nordqvist, Andersson och Kvist känner sig mer attraktiva när de konsumerar särskilda 

varumärken ökar även deras självförtroende och självsäkerhet. Detta går i linje med Keller 

(2008) som förklarar att varumärken kan ge en känsla av självrespekt och säkerhet. 

 

Nordqvists vidareutveckling av sitt resonemang kring ökat självförtroende visar att 

konsumtion av specifika varumärken grundar sig i hur han känner och mår när han bär 

plaggen. Han sätter fokus på sin självuppfattning och är övertygad om att han söker efter en 

bekräftelse från andra i syfte att denna ska stärkas. Nordqvist förklarar att det är svårt att skilja 

på avsikten och verkan av ett köp, men står fast vid att hans val av klädvarumärken och 

klädesplagg säkerligen baseras mycket på den känsla han får av bekräftelse från omvärlden. 

Detta går i linje med Keller (2008). Författaren skriver att socialt godkännande är en känsla 

som konsumenter erhåller när de upplever att andra ser positivt på deras utseende och 

beteende. Känslan kan även uppstå vid direkt bekräftelse av deras konsumtion av varumärket. 
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Här finns även en tydlig koppling till Solomon och Rabolt (2008) som framhäver att de 

konsumenter som värdesätter socialt godkännande från andra lägger större vikt vid 

varumärken och stil när de bedömer kläder. 

 

Enligt Thungren och Kvist efterfrågas ingen acceptans från omvärlden och de tillskriver heller 

inget värde av att vara ägare av ett varumärke som skapar beundran hos andra. De är dock 

överens om att innehavet av särskilda varumärken genererar högre status, men Kvist förklarar 

att hon inte blir mer värdefull som individ till följd av en särskild varumärkeskonsumtion. 

Istället framhäver hon att föredragna varumärken är de som möjliggör ett uttryck som går att 

förmedla. Hon ser dessa varumärken som överensstämmande med hennes personlighet och 

därför en essentiell del av henne. Kvists resonemang får stöd från såväl Keller (2008) och 

Solomon och Rabolt (2008) då de menar att vissa varumärken sammankopplas med särskilda 

typer av människor och representerar därför olika egenskaper och värden. Kvists resonemang 

tydliggörs när hon förklarar att varumärken kan säga en del om en konsument och dennes 

preferenser då personen har format ett uttryckssätt på grundval av sin personlighet. Även 

Thungren, Nordén och Nordqvist markerar att varumärken möjliggör ett personligt uttryck. 

Nordqvist uppger att han vill vara mer vågad i sitt uttryck och vänder sig därför till specifika 

varumärken för att uppnå ett sådant önskvärt uttryck. Även Thungren formulerar en sådan 

önskan men förklarar att han inte tar varumärken till hjälp för att bli någon annan än den han 

är. Hans konsumtion av varumärken kännetecknas istället av uttryck som han associerar med 

sig själv, inte sådana som han önskar förmedla. Likt Kvist framhäver Thungren att hans 

personlighet går att avspegla i hans varumärkeskonsumtion, vilken karakteriseras av en 

enkelhet och stilrenhet. Vid en reflektion över Thungrens uttalanden framgår det en osäkerhet 

då han i sin redogörelse av sin varumärkeskonsumtion hävdar att han konsumerar i enlighet 

med sin personlighet men även önskar vara mer vågad i sitt uttryck. Detta gör att vi bildar 

uppfattningen om att Thungren genom sin konsumtion visar en osäkerhet som bottnar i en 

tvekan över sin personlighet.  

 

Fournier (1998) bekräftar Thungrens och Kvists uttalande om personlighet och hävdar att 

varumärken hjälper människor att definiera vilka de är och därefter kommunicera denna 

definition till andra. Thungrens, Kvists, Nordqvists och Nordéns resonemang går alla att 

bekräftas av Holmberg (2002), Keller (2008) samt Solomon och Rabolt (2008) då författarna 

förklarar att varumärken verkar som symboliska enheter där konsumenter kan kommunicera 

vilka de faktiskt är eller önskar vara. 
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Genom den empiriska undersökningen har det klargjorts att klädvarumärken har en signifikant 

betydelse för konsumenter beträffande yttrande om kvalitet. Nordqvist förespråkar 

varumärken som representanter för kvalitet och passform, likaså Kvist och Nordén. 

Påståendet stärks av Solomon och Rabolt (2008) som menar att ett centralt värde förknippat 

med varumärken är att konsumenter kan dra slutsatser om kvalitet. Författarna tydliggör att 

varumärket i kombination med priset för varan utgör ledtrådar som konsumenter härleder till 

kvalitet. Även Andersson, Thungren och Halldin Gjerdrum ger medhåll till Kvist och 

Nordqvist. Halldin Gjerdrum förklarar att en konsumtion av dyrare klädvarumärken ofta 

infriar högre kvalitet, varför han också generaliserar pris som en symbol för kvalitet. 

Lundberg instämmer i hans resonemang och förklarar även att mer prestigefyllda varumärken 

oftast är i en högre prisklass. Hon betonar dock att hon inte upplever att varumärket är mer 

estetiskt tilltalande enbart för att det är dyrt. 

 

Fournier (1998), Keller (2008) samt Solomon och Rabolt (2008) uppger alla att konsumenter 

tillskriver speciella betydelser till varumärken och dessa kan ändra på deras uppfattningar och 

erfarenheter av en produkt. I ljuset av vår empiri står det klart att produkter kan utvärderas på 

olika sätt beroende på varumärke. Empirin lyfter fram och bekräftar teorier om att 

varumärken bär på unika, personliga betydelser för konsumenter vilka underlättar deras 

dagliga aktiviteter och berikar deras liv. Likt det som tolkas ur Fournier (1998)  och 

Holmberg (2002) väljer de inte varumärken, de väljer ett liv och en identitet. 
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6. Slutsats 
 

 

I uppsatsens avslutande kapitel presenteras de slutsatser vi funnit genom vår analys av den 

teoretiska referensramen och den insamlade empirin. Genom våra tre forskningsfrågor 

besvarar vi här uppsatsen syfte. I detta avsnitt avser vi även föra en mer personlig diskussion 

kring konsumtion som dynamiskt fenomen och identitetskapande genom klädvarumärken där 

våra tankar och reflektioner framträder. Avslutningsvis ämnar vi ge förslag till fortsatt 

forskning inom ämnet. 

 

 

  

6.1 Besvarande av uppsatsens syfte och forskningsfrågor  

6.1.1 Syfte  

Vid uppsatsens start hade vi en stark tro om att konsumtion idag utgörs av en underliggande 

symbolik. Vi var av uppfattningen att denna symbolik återfinns hos varumärken och att 

individer med hjälp av varumärken ges möjlighet att uttala vilka de är som individer. Att 

kläder kan användas som ett medel att uttrycka sig genom var för oss inte främmande men vi 

var nyfikna på i vilken utsträckning konsumenter reflekterar över detta. Vi ställde oss 

frågande till om konsumenter anser att klädvarumärken utgör en viktig del i deras liv och 

isåfall på vilket sätt det framträder idag, följaktligen av att våra konsumtionsmönster skiljer 

sig gentemot förr. Sammantaget ledde detta oss fram till att uppsatsen antog följande syfte: 

 

Uppsatsens syfte är att öka förståelsen för hur individers identitet konstrueras och förstärks 

med hjälp av klädvarumärken. Detta avser vi uppnå genom att undersöka och analysera 

vilken betydelse klädvarumärken har för konsumenter. 

   

I syfte att besvara syftet formulerade vi följande forskningsfrågor: 

  

 Hur använder konsumenter kläder som ett medel för att uttrycka sig? 

 Vilken syn har konsumenter på klädvarumärken som identitetsskapare? 

 Hur värdesätter konsumenter att bära kläder av ett visst klädvarumärke? 
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Genom vår empiriska och teoretiska undersökning har uppsatsens syfte och forskningsfrågor 

behandlats. Detta har lett oss fram till det avsnitt där vi avser presentera våra slutsatser. Vi 

kommer att inleda med att besvara våra forskningsfrågor i tur och ordning genom att redogöra 

för de slutsatser vi har för respektive forskningsfråga. Detta gör vi i förhoppning om att ge 

strukturerad bild kring användandet av kläder som uttrycksmedel tillika synen på 

klädvarumärkens roll som identitetskapare för individen. Därefter ges en summering kring 

huruvida uppsatsens syfte uppfylldes. 

  

6.1.2 Forskningsfråga 1: Hur använder konsumenter kläder som ett medel för att 

uttrycka sig? 

Genom analysarbetet har vi skapat oss en uppfattning om hur konsumenter använder kläder 

för att uttrycka sig. Kläder som uttrycksmedel varierar dock som synes mellan de olika 

intervjupersonerna. En uppsättning kläder kan definiera vem konsumenten är och skapa den 

identitet konsumenten önskar förmedla till andra. Att definiera vem konsumenten är upplevs 

dock inte vara möjligt att göra enbart med kläder till sitt förfogande. 

  

Intervjupersonerna har uttryckt att de kläder de tar på sig berättar om vilka smakpreferenser 

de har som konsumenter. En egen bedömning och reflektion vi gör kring detta är att de 

smakpreferenser, det vill säga stilen som utgör kläderna en konsument väljer att bära, ligger i 

betraktarens ögon att avgöra huruvida det motsvarar dennes egna preferenser eller inte. Det 

framgår av samtliga intervjupersoner att vad som beundras av någon, inte uppskattas lika 

mycket av någon annan.  

 

Resultatet av analysen ger medhåll för att konsumenter kan använda kläder i syfte att uttrycka 

sig själva oberoende av situation eller sammanhang. Vi är av uppfattningen att samtliga 

intervjupersoner instämmer i att kläder som uttrycksmedel är anpassningsbart till olika 

miljöer. Att konsumenter är olika bekräftas då intervjupersonerna uttrycker skilda åsikter om 

när specifika klädesplagg brukas. Vi argumenterar, med stöd i teorin och genom vår empiriska 

undersökning att kläder tillåter uttryck främst i form av skönhet och sexualitet. Vidare 

argumenterar vi, också detta med stöd i teorin, att konsumenters val av kläder till stor del 

baseras på andras uppfattningar. Flertalet intervjupersoner har uttryckt att de använder kläder 

som uttrycksmedel i syfte att erhålla bekräftelse från andra. Detta bekräftelsesökande kommer 

till uttryck i form av ett behov av att antigen passa in eller imponera på andra. Att 
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konsumenter är olika blir bekräftat ännu en gång då intervjupersonerna medger att det 

säkerligen ligger en sanning i detta men vill därtill hävda att det inte är något de själva bryr 

sig om. Emellertid är vår uppfattning att intervjupersonerna vill ge sken av att de inte lägger 

stor vikt vid andra åsikter om deras kläder, men vi vågar påstå att det i själva verket inte 

stämmer. 

 

Med stöd i teorin, är vår bedömning att kläder också används som uttrycksmedel med 

avsikten att kontrollera en situation. Sammanhanget och kontrollbehovet varierar som synes 

mellan de olika intervjupersonerna, varför det är problematiskt att konkretisera vilken kontroll 

konsumenter med kläder kan och önskar erhålla. Det har i analysen lyfts fram att klädesplagg 

på olika sätt främjar hur intervjupersonerna framställs. En egen bedömning och reflektion vi 

gör är att vad konsumenter vill kommunicera tillika framstå som är individuellt. Sammantaget 

av detta visar på att intervjupersonerna är överens om att det med kläder som uttrycksmedel 

går att differentiera sitt utseende. 

  

Vidare framkommer det av analysen att konsumenter med kläder som uttrycksmedel kan 

förmedla valfritt budskap med olika typer av kläder till sin hjälp. Flertalet intervjupersoner 

har uttryckt att kläder möjliggör att förmedla ett önskvärt intryck. Vill konsumenter framstå 

som seriösa, ansvarstagande alternativt formella uttrycker intervjupersonerna att detta är fullt 

möjligt. Allt som krävs är att anpassa och variera de klädesplagg konsumenten väljer att bära. 

Det framkommer av intervjupersonerna att kläder tillåter modigare uttryck. En egen 

bedömning och reflektion beträffande detta är att kläder medför att konsumenter tar sig 

friheten att uttrycka sig mer expressivt. 

 

I syfte att besvara vår forskningsfråga kan vi inte konkretisera specifika eller generella 

faktorer som utgör användandet av kläder som uttrycksmedel endast baserat på vår studie. Vi 

anser det ändå möjligt att besvara denna fråga då vi hävdar att vi genom vår analys 

frambringat ökad förståelse kring hur kläder kan användas som uttrycksmedel. 

 

6.1.3 Forskningsfråga 2: Vilken syn har konsumenter på klädvarumärken som 

identitetskapare? 

Genom analysarbetet med uppsatsen har vi erhållit en något tvetydig bild över vilken syn 

konsumenter har på klädvarumärken som identitetskapare. Uppfattningen om klädvarumärken 
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varierar avsevärt mellan de olika intervjupersonerna varpå det för oss är svårt fastställa en 

exakt syn på dess roll som identitetskapare. 

  

Med stöd i teorin, kan vi emellertid urskilja en gemensam uppfattning om att klädvarumärken 

förespråkas som medel i syfte att definiera ens person tillika fungerar som uttrycksmedel i 

olika avseenden. Åsikter om vad det är i ett klädvarumärke som definierar ens person varierar 

som synes mellan de olika intervjupersonerna. Med stöd i teorin, påvisar en av 

intervjupersonerna att varumärket inte är avgörande för att skapa en identitet. Han hävdar 

istället att konsumtionen av varumärket istället är ett resultat av en redan befintlig och 

fastställd identitet. 

 

Vidare är vi av åsikten att klädvarumärken används som redskap i syfte att dölja personlig 

osäkerhet. Flertalet av intervjupersonerna har uttryckt att klädvarumärken med utmärkande 

logotyper motsvarade en identitetskapande symbol för dem vid ung ålder. Samtliga är överens 

om att den osäkerhet som infann sig i tonåren har avtagit med åren, vilket också kommer till 

uttryck i deras förändrade konsumtionsmönster. En egen bedömning och reflektion kring 

detta, utifrån de svar vi erhållit från våra intervjupersoner, är att vi fortfarande kan urskilja 

viss osäkerhet hos intervjupersonerna. Därför hävdar vi att klädvarumärken ännu kan 

motsvara ett redskap ämnat att reducera osäkerhet hos en individ.  Vi menar att 

klädvarumärken utgör en betryggande roll i konsumenters identitetsskapande.  

 

Utmärkande i resultatet vi erhållit genom analysarbetet är intervjupersonernas syn på 

klädvarumärken i termer av hur de med hjälp av dem önskar kunna särskilja sig. Med stöd i 

teorin är sammantaget av detta att det finns en förhoppning om att uppnå en unicitet genom att 

konsumera varumärken.  En egen tolkning och reflektion kring detta är att särskiljande och 

önskan om att vara unik är karakteriserande för identitetsskapande av klädvarumärken idag.  

 

6.1.4 Forskningsfråga 3: Hur värdesätter konsumenter att bära kläder av ett visst 

varumärke? 

Från vår analys kan vi fastställa att konsumenter tillskriver flera olika värden i att bära kläder 

av ett visst varumärke. Med stöd i teorin kan dessa värden vara av såväl funktionell som 

emotionell art. Vi har därför valt att göra en distinktion mellan de två typer av värden, där de 

av funktionell art ses som mer generella värden medan de av emotionell är mer personliga, 

kopplade till individen. 
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Ett varumärkes funktionella värde är praktiska funktioner. Dessa är generella för konsumenter 

och handlar om ett värde som för kunden är svårare att inverka på då det till största del 

baseras på företagets förmåga att producera en kvalitativ produkt. Produkten ska motsvara 

kundens förväntade prestation av varumärket samt möta konsumenters grundläggande behov. 

Ett varumärkes emotionella värde är istället nära kopplat till konsumenters personlighet och 

identitet. Sådana värden baseras på individen och är därför svåra för företag att påverka. 

 

Det framgår i vår analys att det emotionella värdet är högre om konsumenten kan finna 

aspekter i varumärket som speglar sin identitet. Ett emotionellt värde som framträder i vår 

analys är att en konsumtion av varumärket kan leda till ett medlemskap alternativt ett 

medvetet avståndstagande från en referensgrupp. Fler sådana värden som har bekräftats i 

analyskapitlet är erhållande av status, socialt godkännande och ett ökat självförtroende, vilket 

också får stöd i teorin. Vi drar slutsatsen att konsumenter interagerar med varumärken som 

speglar deras identitet och vi har funnit att personliga erfarenheter är en aspekt som påverkar 

det emotionella värdet kopplat till ett specifikt varumärke. Ett positivt emotionellt värde står 

som ett resultat av ett positivt upplevt samspel. Av denna anledning är det enbart 

konsumenten i samverkan med sin omgivning som kan påverka det upplevda värdet. 

 

Likt emotionella värden uppstår de av funktionell art i interaktion med varumärket. 

Konsumenter värdesätter att bära ett specifikt varumärke i de fall som det presterar på en 

förväntad och jämn nivå beträffande kvalitet och passform. En sådan prestation resulterar i att 

individen känner en trygghet i sitt konsumerande. 

 

Det framgår även i analysen att konsumenter värdesätter att bära varumärken som är 

moderiktiga, vilket även kan sammankopplas med ett varumärkes emotionella värde. Ett 

moderiktigt varumärke resulterar i socialt godkännande och ett ökat självförtroende. De 

värden som framgår som mest signifikanta i vår analys, av såväl emotionell som funktionell 

karaktär, är kvalitet, trygghet, tillfredsställelse, självförtroende samt socialt godkännande. 

 

6.1.5 Besvarande av syfte 

Syftet med vår uppsats är att öka förståelsen för hur individers identitet konstrueras och 

förstärks med hjälp av klädvarumärken. Genom att presentera våra slutsatser i ovanstående 
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avsnitt anser vi våra tre forskningsfrågor vara besvarade. Förenligt med dessa slutsatser anser 

vi såldes att vi även ha besvarat uppsatsens syfte.  

 

I våra slutsatser har vi kommit fram till att konsumenter använder klädvarumärken i syfte att 

förstärka och konstruera sin identitet. Klädvarumärken används för att konstruera en identitet i 

termer av att skapa ett uttryckssätt förenligt med den bild och de egenskaper man vill 

projicera eller förstärka. Hur en konsumtion av varumärken förstärker en individs identitet är 

högst individuellt, men grundar sig i ett erkännande som måste upprättas och uttryckas. 

 

6.2 Avslutande tankar och reflektioner 

 Vi är av åsikten att identitetskapande genom klädvarumärken, samt i vilken utsträckning 

detta sker, till viss del är utanför varumärkets räckvidd att kontrollera. Denna åsikt grundar sig 

i att vad som upplevs generera värde varierar som synes mellan konsumenter. Detta framgår 

genom de olika intervjupersoner som deltog i vår undersökning. Enligt oss är det av denna 

anledning svårt exemplifiera vilka exakta åtgärder som kan vidtas i utformningen av ett 

varumärke i syfte att främja konsumenters identitetskapande. Under analysarbetet i vår 

uppsats finner vi att den konsumtion vi ämnar belysa som symbolisk tämligen är komplex och 

problematisk att konkretisera med så pass varierande och särskiljande svar, vilka vi erhållit 

under intervjutillfällena. Detta utgör i vår mening ett tecken på att konsumtion är ett 

dynamiskt fenomen vilket vi framhåller i uppsatsens inledande kapitel som den underliggande 

problematiken till vårt valda uppsatsämne. Vidare finner vi att samtliga intervjupersoner har 

ett paradoxalt förhållningssätt till dels konsumtion men också till klädvarumärken och 

huruvida de är betydelsefulla för deras identitetsskapande. Något vi anser värt att 

uppmärksamma i denna avslutande diskussion är vår uppfattning beträffande att 

intervjupersonerna i vår undersökning ständigt verkar motsäga sig själva tillika vara måna om 

att uttrycka vad de tror de förväntas uttrycka. Om detta sker medvetet eller omedvetet ställer 

vi oss frågande till. Dock kan vi inte undgå att notera att intervjupersonerna vill ge sken av 

något som kanske inte helt stämmer överens med verkligheten. På basis av 

intervjupersonernas stundvis tvetydiga svar samt observerade av deras kroppsspråk under 

intervjutillfällena tror vi oss kunna urskilja en fasad. Denna fasad menar vi blockerar 

intervjupersonen i de resonemang som förs. Argument som tyder på att den uppfattning vi fått 

till viss del kan bekräftas är att den personliga identiteten är ett känsligt ämne tillika blottande 

på många vis. 
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Baserat på de slutsatser som vi har kommit fram till beträffande hur individer identitet skapas 

och förstärks med hjälp av klädvarumärken vill vi här ge några förslag på vidare forskning 

som kan utföras inom området.  

 

Under vår studie har vi kunnat urskilja ett flertal forskningsområden som skulle vara 

intressanta att undersöka. Vi anser att det är möjligt att utföra studien genom att samla in 

empiri med hjälp av en fokusgrupp. En fokusgrupp tror vi kan lyfta fram kollektiva åsikter 

hos en samling människor. Vi hävdar att en sådan undersökning ökar chanserna att ta fram 

dolda attityder kring hur individers identitet skapas och förstärks med hjälp av 

klädvarumärken. Det kan finnas åsikter som är ömsesidiga hos en grupp, men som personerna 

möjligen inte är medvetna om förrän någon annan i gruppen talar för sina åsikter. Vi tror att 

det kan vara lättare att få människor att tala för sina ståndpunkter när de ingår i en grupp och 

kan komplettera eller kritisera varandras resonemang. Vi anser att det är ett bra redskap för att 

få fram många olika åsikter i en viss fråga och skapa intressanta tankeutbyten kring 

uppsatsämnet. 

 

Vi nämner i metodkapitlet hur vi ämnar analysera individers förhållningssätt till varumärken 

som identitetsskapare oberoende av ort, ekonomisk situation och intressen. Som ett förslag till 

vidare forskning upplever vi att orten kan komma att influera i vilken grad individer brukar 

varumärken som uttrycksmedel. Vi är av uppfattningen att det kan utgöras en markant 

skillnad mellan orter av olika storlek och menar att det är av vikt för företag att undersöka hur 

de ska kommunicera klädvarumärkens värde för konsumenter beroende av vad som 

efterfrågas på orten. Vi hävdar att det kan finnas en åtskillnad där konsumenter i storstäder 

vill bryta sig loss från majoriteten av invånare och uttrycka en originalitet. 

 

Vidare ser vi en möjlighet att undersöka området ur ett genusperspektiv. Könsrollen kan 

utgöra en faktor som orsakar skillnader i konsumtionsbeteendet, något som vi helt har bortsett 

från i vår undersökning. 
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Bilaga: Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor till konsumenten: 

 

1. Hur gammal är du? 

2. Vilken är din födelseort? 

3. Var bor du idag? 

4. Vilken är din sysselsättning? 

5. Förklara vad du associerar till när du hör begreppet konsumtion. 

6. Vad betyder konsumtion enligt dig? 

7. Hur förhåller du dig till konsumtion? 

 

Frågor till konsumenter om varumärkets betydelse och identitet 

 

8. Vad är ett varumärke? 

9. Vem anser du det är som skapar det? 

10. a. Vilka klädvarumärken konsumerar du främst idag? 

b. Vad representerar dessa varumärken för dig? 

c. Vad lockar dig med dessa varumärken? 

d. Varför? 

e. Vad entusiasmerar dig med dessa varumärken? 

f. Varför? 

11. a. Vilka varumärken avstår du helst ifrån att konsumera? 

b. Vad stöter bort dig med dessa varumärken? 

12. Hur stor påverkan har varumärket på ditt köpbeteende gällande kläder? 

13. Hur viktigt är det för dig att följa trender? 

14. Hur viktigt är varumärket i förhållande till hur trendigt klädesplagget är? 

15. Hur viktig är prisbilden i förhållande till varumärket? 

16. a. Tillskriver du något värde med att vara ägare av ett specifikt varumärke? 

b. Vilket värde? 

c. Varför? 

d. Vad är avsikten med köpet av varumärket? 

e. Varför konsumerar du dessa varumärken? 

17. Vad symboliserar starka klädvarumärken överlag för dig? 
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18. Vilka starka klädvarumärken vill du identifiera dig med? 

19. a. Vad symboliserar svaga klädvarumärken för dig? 

b. Hur förhåller du dig till dem? 

20. a. Tycker du att de varumärken du konsumerar visar vem du är? 

b. På vilket sätt? 

21. a. Vill du uttrycka något särskilt genom att konsumera de varumärken som du tidigare 

har nämnt? 

b. Vad vill du uttrycka? 

 


