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Sammanfattning 
 
Modebranschen kan betraktas som föränderlig och dess meningar och betydelser ändras över 
tiden, vilket ofta avspeglas inom kulturen. Människor kommer därför att konsumera kläder 
olika beroende på vilken kultur de tillhör. Östeuropas tillväxt och förändring har varit stor 
sedan kommunismens fall. Ekonomin har öppnats, tillgängligheten till nya varor har kraftigt 
ökat och konsumenters påverkan av västvärlden gör sig tydligt gällande. Förändringar har 
skett, från kommunistiskt präglade samhällen med begränsade möjligheter i människors 
beslutsfattande, till demokratiska och mer pluralistiska samhällen där konsumentfrihet ses 
som en naturlig del av livet. Därigenom har konsumenter fått möjlighet att bli självständiga 
och fatta egna beslut gällande sina klädval. Utifrån ett östeuropeiskt perspektiv har vi 
undersökt hur utvecklingen inom modebranschen gått till och hur konsumenter resonerar 
kring modekonsumtion och trender. Vi undersöker även hur personlig karaktär kan förmedlas 
via kläder.  
 
Kulturen gör sig tydligt gällande i Polen eftersom mycket hänt med polackernas inställning 
till kläder. Vi har sett hur Polen är färgat av de ideologiska system som funnits i landet. Polen 
är ett av de länder som drastiskt utvecklats i positiv bemärkelse sedan kommunismens fall. 
Landet är dock fortfarande drabbat av fattigdom och hög arbetslöshet. Polen är ett land i 
transformation varför vi valt att undersöka polska konsumenters syn på denna förändring. 
Problematiken ligger i att inkomstnivåerna i landet är låga i förhållande till i priset på kläder, 
varför polackerna måste ta hänsyn till detta dilemma i deras klädkonsumtion.  
 
Syftet är att, utifrån ett konsumentperspektiv, få insikt om hur människor förhåller sig till 
modekonsumtion och trender, samt vilka aspekter som är avgörande i sitt sätt att klä sig. För 
detta har vi använt en kvalitativ metod, där vi besökt Krakow och i fokusgrupper intervjuat 
polska respondenter i åldrarna 20-25 år.  
 
Konsumenterna i vår undersökning uppvisar en rad tecken på en postmodernistisk inställning 
att betrakta klädkonsumtion. Ofta är de fragmenterade och inkonsekventa i sina sätt att 
resonera, då de uppger motsägelsefulla argument som tyder på att de å ena sidan vill klä sig 
personligt och differentiera sig, men å andra sidan uttrycker en stark vilja att passa in och vara 
en del av den stora massan.  Kommunismen med dess förbud att bära originella kläder har 
bidragit till en rädsla hos folk att ha en avvikande stil.  Kläder i Polen skapar kontinuitet och 
förändring och det kulturella arvet hjälper till att guida konsumenterna och visar hur de ska 
förhålla sig till den sociala verkligheten. Återigen gör sig kulturen gällande för 
konsumenterna på ett konkret sätt via deras klädval. Kläderna blir ett medel för att 
upprätthålla kontinuitet bland konsumenterna, speciellt genom dess tydliga form av 
symboliskt meningsskapande, samtidigt som det finns en drivkraft hos dem att vilja förändra 
sig. 
 
 
Nyckelord: Polen, modekonsumtion, kultur, trender, postmodernism 
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1 Inledning 
 
”Mode är en rörlig, föränderlig spegelbild av hur vi är och hur den tid vi lever i fungerar. 
Klädedräkten har alltid varit ett socialt verktyg som skyltar rikedom och position. Kläder 
avslöjar våra företräden, vårt mål, frigörelse eller konventioner. De går långt för att 
tillfredställa enkla eller komplexa emotionella behov, och de kan användas medvetet eller 
omedvetet för att dölja eller frigöra sexuella signaler. Kläder ger färg och form till vår 
omgivning och formar våra känslor” (Lewenhaupt, 2001, s. 7). 
 
Vi började processen i uppsatsarbetet med att välja ett ämne som vi båda var intresserade av. 
Diskussionen leddes snabbt in på mode och vi konstaterade att det var detta område vi ville 
fokusera på. Efter många turer fram och tillbaka har vi gått från ett företagsperspektiv och 
varumärkesfokus, till ett konsumentperspektiv med inriktning mot trender inom 
modebranschen. Modebranschen betraktas som något som är under konstant förändring1 och 
uppfattningen om modekonsumtion skiljer sig beroende på vem man talar med. För somliga 
innebär mode kanske många av de negativa aspekterna av kapitalism, vilket kan innebära 
slöseri och uppmuntran för konsumenter att köpa saker i onödan. För andra kan skiftningarna 
ses som ett medel att tillfredsställa deras önskan att uppleva ”nya” och ”intressanta” saker.  
 
Vi anser att uppsatsens bidrag är av stor vikt och har därför aldrig riktigt släppt tanken att det 
skulle vara både bildande och spännande att få en internationell vinkling på problemet. Som 
flitiga inköpare av modekläder kände vi båda att Sverigemarknaden var något som vi redan 
hade relativt stor kunskap om. Vi valde därför att modifiera vår frågeställning för att ta det 
hela en dimension högre, genom att studera en främmande kultur och därmed få ett 
internationellt perspektiv på uppsatsen. Östeuropas tillväxt och förändring efter 
kommunismens fall har inspirerat oss. Dels har det skett en förändring från kollektivistiskt 
anpassade samhällen med planekonomier, till demokratiska samhällen med individuell frihet i 
form av bland annat konsumentfrihet. Detta innebär att människan måste ta ansvar för sig 
själv och skapa sin egen identitet. 2  Med tanke på den utveckling som skett i Östeuropa samt 
att modeindustrin är på framväxt i dessa länder, blir det intressant att undersöka hur 
konsumenter följer och resonerar kring modekonsumtion och trender utifrån ett östeuropeiskt 
perspektiv.  
 

1.1 Bakgrund 
  
Ordet mode kommer av latinets modus, vilket betyder ”sätt” eller ”fason”. Så småningom 
blev innebörden ”sättet att klä sig”. Från att kläder från början har varit något att skyla 
kroppen och skydda mot kyla med, har inställningen successivt förändrats.3 Idag handlar 
klädmode om att tala om vem man är och kopplas ofta ihop med livsstil. Inom den nutida 
konsumentkulturen handlar livsstil om individualitet, självuttryck och en stilistisk 
självmedvetenhet. Människans kläder kan betraktas som indikatorer på individuell smak och 
ger oss en känsla av andra människors stilar.4 En persons klädval kan till exempel visa att hon 

                                                 
1 Baudrillard, Jean The system of objects (1996), s. 152 
2 Elliot, Richard Existential consumption and irrational desires (1997), s. 291 
3 Lewenhaupt, Lotta Modeboken 1900-2000 (2001), s. 7 
4 Feathersone, Mike Consumer Culture & Postmodernism (2005), s. 83 
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är välbärgad, medlem i en viss subkultur eller har ett visst yrke.5 Idag finns det inte bara ett 
mode, utan ett antal olika moden, inga regler, bara valmöjligheter. Alla kan bli någon. 
Följderna blir ett samhälle där det inte finns några fasta statusgrupper. Detta synsätt kallas för 
en postmodernistisk konsumentkultur och baseras på ett överflöd av information och image 
skapande, vilket är svårt att rangordna på ett tydligt sätt. Den sociala statusen saknar 
referensram vilket ökar betydelsen för kulturen.6  
 
Eftersom produkter idag ofta tillfredställer psykiska behov istället för endast materiella, 
kan man tala om symbolisk mening. Således föreslår postmodernismen att vi sällan 
konsumerar kläder endast för deras praktiska attribut, istället tenderar vi att konsumera den 
symboliska meningen av kläderna eller den stil man vill representera.7 Baudrillard 
uttrycker det som att människans behov av objekt inte primärt handlar om de objekt vi 
upplever oss behöva eller vilja ha, utan istället handlar om den symbolik som är inbakad i 
dessa.8 Hur människor symboliskt ska tyda sig själv och andra i sin omgivning fungerar på 
en omedveten och irrationell nivå.9 Återigen blir kulturen en viktig aspekt eftersom 
människan behöver något att knyta an till i tydandet av symbolisk mening.10   
 
Enligt det postmodernistiska synsättet verkar det som om människan alltid strävar efter det 
ultimata sättet att klä sig men aldrig når fram.11 Baudrillard menar att onödigt slöseri driver 
oss till att fortsätta förändra oss för att därmed kunna förmedla vår sociala ställning.12  Det är 
därför viktigt att inse att mode är ett komplext system som verkar på många olika nivåer. 
Förutom den personliga effekten på människans beteende måste man även se det utifrån ett 
makroperspektiv och ett socialt fenomen som påverkar många människor samtidigt.13  
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Konsumtion är viktigt i vårt samhälle och en stor del av vår ekonomi är beroende av just 
konsumtion. Dessutom är det ett område som tillåter människor att ta kontroll över våra liv.14 
Den postmoderna beteckningen av konsumentkultur betonar att produkterna är centrala då 
man ska försöka förstå sig på ett nutida samhälle.15 Det är tydligt att kulturen har en stark 
påverkan på konsumtionssamhället, och konsumtionsval kan inte förstås utan att ta hänsyn till 
det kulturella sammanhang i vilken dessa val görs. Som nämnts ovan är konsumtion en 
mänsklig aktivitet som har med symboliskt meningsskapande att göra, och detta 
meningsskapande finns rotad i konsumentens kulturella kontext. Olika typer av konsumtion, 
såsom till exempel modekläder, tillskrivs symbolisk mening utifrån den kulturella referensram 
som människan omges av.16 Hur vi klär oss och vilka aspekter som ligger bakom vårt val av 
kläder är alltså kulturellt betingat. Kulturen är också viktig för att människor ska kunna 

                                                 
5 Corrigan, Peter The Sociology of Consumption (1997), s. 162 
6 Feathersone, Mike Consumer Culture & Postmodernism (2005), s. 83 
7 Featherstone, Mike Consumer Culture & Postmodernism (2005), s. 83 
8 Baudrillard, Jean System of Objects (1996), s. 200 
9 Elliot, Richard Existential consumption and irrational desire (1997), s. 287 
10 McCracken, Grant Culture and Consumption: a theoretical account of the stucture and movement of the  
    cultural meaning of consumer goods (1986), s. 72 
11 Corrigan, Peter The Sociology of Consumption (1997), s. 168 
12 Baudrillard, Jean System of Objects (1996), s. 149 
13 Wikipedia, the free encyclopedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Fashion  
14 Corrigan, Peter The Sociology of Consumption (1997), s. 182 
15 Featherstone, Consumer Culture & Postmodernism (2005), s.84 
16 Firat, Fuat et al Liberatory Postmodernism and the Reenchantment of Consumption (1995), s. 248 
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orientera sig i samhället och talar om hur vi betraktar människan utifrån klass, etniskt 
ursprung, kön och så vidare.17 Individer kommer alltså att tycka, tänka och handla olika 
beroende på vilken kultur de tillhör.  
 
Den östeuropeiska kulturen med dess tidigare styrelseskick har sett drastiskt annorlunda ut än 
den västerländska kulturen. Under senare delen av 1900-talet har Östeuropa varit utsatt för 
stora förändringar i och med det kommunistiska styret och dess fall. Därmed ansåg vi det 
mycket intressant att undersöka hur ett så kallat transformationsland kan förändras och 
utvecklas ur konsumtionssynpunkt. Nedan kommer vi att ge en beskrivning av Östeuropas 
uppkomst samt dess historiska förändring efter kommunismens kollaps.  
 

1.2.1 Östeuropas bildande  
 
Östeuropa är benämningen på de länder i Europa, som under kalla kriget tillhörde den 
sovjetiska inflytelsekretsen. Dessa ingick då i Warszawapakten och hade en kommuniststyrd 
planekonomi. Förutom Sovjetunionen inkluderades även Bulgarien, Polen, Rumänien, 
Tjeckoslovakien, Ungern och Östtyskland. Efter Kalla krigets slut blev Östeuropa en 
geografisk benämning på de länder som finns i östra delen av Europa.18

 
Innan hade människorna i de flesta östeuropeiska länder levt under knappa förhållanden då 
Sovjetväldets makthavare försökte standardisera länderna. Resultatet blev kommunismen, 
vilken är samlingsnamnet på en rad liknande idéer om att egendom borde vara gemensam 
eller jämt fördelat i samhället. Efter att Sovjetunionen hade segrat i andra världskriget, 
bildades många olika sovjetiska lydregimer i Öst – och Centraleuropa. Varje lands kultur 
tilläts vara nationell, i alla fall till formen, förutsatt att man hyllade kommunistpartiet, det 
socialistiska systemet och Sovjetunionen. Efter Stalins bortgång 1953 började den 
kommunistiska rörelsen dock att upplösas. Under åren 1989-91 föll alla kommunistregimer i 
Europa.19

 

1.2.2 Vad hände efter kommunismens fall? 
 
Om vi ser till den östeuropeiska regionen i sin helhet, det vill säga alla de 26 post-
kommunistiska länderna, ser man en djup svacka hos majoriteten av länderna ur en 
ekonomisk synvinkel. Att dra generella slutsatser om Östeuropa är svårt, men majoriteten av 
befolkningen i Östeuropa har fått det ekonomiskt sämre sedan demokratiseringen. När 
diktaturerna föll gjorde även det gamla ekonomiska systemet det. Människorna hade hoppats 
på en förändring som skulle komma att innebära en ökad valfrihet som inte handlade om 
frihet mot stora försämringar. Vissa av de politiska krafterna i öst hävdar till och med att det 
var bättre förr. De menar att kommunismen gav människorna en grundläggande trygghet och 
garanterad livstidssysselsättning. Trots att inkomsterna var låga var de ändå säkra och stabila. 
Många basvaror och tjänster subventionerades och levererades regelbundet. Medborgarna 
hade fri tillgång till sjukvård och utbildning, och de kunde vara säkra på att få sin pension och 
även andra sociala förmåner när de blev gamla.20 Förutom den ekonomiska tryggheten fanns 
                                                 
17 McCracken, Grant Culture and Consumption: a theoretical account of the stucture and movement of the  
    cultural meaning of consumer goods (1986), s. 72 
18 Gerner, Kristian Centraleuropas återkomst (1992), s. 30 
19 Gerner, Kristian Centraleuropas återkomst (1992), s. 31 
20 Swiecicki, Jakub Världspolitikens dagsfrågor (1999), s. 4 
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en trygghet i att inte behöva hävda sin sociala status i samma utsträckning som idag. Att klä 
sig färgglatt i kläder med influenser från väst ansågs inte passande, istället skulle alla ha 
samma förutsättningar i sin konsumtion av kläder. Då övergångstiden kom förändrades 
allting. Den främsta skillnaden mellan länderna kunde ses när man inte längre tvingades följa 
den sovjetiska kulturen och när den sovjetiska säkerhetstjänsten inte längre var en del av det 
vardagliga livet. Den frihet som kom med demokratiseringen innebar en förlust av många 
basala ekonomiska och sociala rättigheter samtidigt som det innebar en stor frihet att göra sina 
egna val.21  
 
Enligt Swiecicki var Polen det lands som hade störst framgångar efter kommunismens fall. De 
använde sig av radikala reformer på en gång. Ett reformpaket som kallades ”chockterapi” 
levererades där syftet var att skapa en normal affärsverksamhet. Priserna blev fria, statens 
monopol avskaffades tillsammans med många av handelshindren, så också de statliga 
subventionerna av varor och tjänster. Chockterapin medförde en rad positiva följder; affärerna 
var fulla med varor och den privata företagsamheten ökade. Följden blev att inflationen steg 
kraftigt utan att lönerna höjdes vilket ledde till att köpkraften hos polackerna stagnerade och 
arbetslösheten började växa.22 Allt eftersom östeuropeiska länder började anamma 
marknadsekonomier, fanns en rädsla för att konsumenterna skulle exploateras med reklam 
från väst, med produkter och tjänster som de inte visste att de behövde. I Polen 
marknadsfördes till exempel tabubelagda produkter som dambindor.23 Ett annat exempel i 
Östeuropa var utbudet av rakblad som var minimalt under den kommunistiska eran. Idag har 
försäljningen fullkomligt exploderat i länder som Polen.24  
 
Sedan kommunismens fall betraktas Polen som ett av de länder som genomgått drastiska 
förändringar i positiv bemärkelse, men landet är fortfarande drabbat av fattigdom och hög 
arbetslöshet.25 Polen är ett land under transformation, där influenser från väst ständigt gör sig 
gällande.26 Medvetenhet kring mode och klädkonsumtion ökar, samtidigt som polackerna har 
svårt att konsumera kläder med tanke på deras låga inkomst i förhållande till priset på kläder. 
Polen är ett land med en ganska komplex bild rent modemässigt varför vi nedan kommer att 
ge en bild av hur konsumtionen av kläder ser ut i landet.  
 

1.2.3 Klädkonsumtion i Polen 
 
I och med tillträdet av det demokratiska partiet i Polen gavs frihet till människorna att göra 
sina egna val. Tidigare hade gatubilden sett grå ut och det fanns inte stort utrymme för 
människor att sticka ut eller hävda sin individualitet via sitt klädval. Kläder skulle inte bäras i 
syfte att indikera sin sociala ställning, istället skulle alla ha samma förutsättningar vilket 
gjorde att kläder hade en mer basal funktion under denna tid. Efter kommunismens fall blev 
utbudet av kläder avsevärt större. Trots den ökade expansionen inom konsumtionsindustrin 
och ökad tillgänglighet till västerländska konsumtionsprodukter är den rådande situationen 
inte helt enkel.27 På grund av den höga arbetslösheten, för närvarande mellan 18 % och 19 %, 
                                                 
21 Swiecicki, Jakub Världspolitikens dagsfrågor (1999), s. 19 
22 Nordlöf-Lagerkranz, Ulla Östeuropa (1993), s. 119 
23 Solomon, Michael et al Conumer Behaviour A European Perspective (2002), s. 22 
24 Solomon, Michael et al Conumer Behaviour A European Perspective (2002), s. 166 
25 Swiecicki, Jakub Världspolitikens dagsfrågor (1999), s. 1 
26 Bronson, Denise et al The impact of the Economic Transition in Poland on Vulnerable Populations (2005) s.  
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27 Bronson, Denise et al The Impact of the Economic Transition in Poland on Vulnerable Populations (2005), s.  
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har konsumentköpkraften allvarligt försvagats för de människor som saknar en fast 
inkomstkälla. Följaktligen är många polska konsumenter oförmögna att ha råd med dyrare 
kläder och den största konsumentgruppen i Polen verkar utgöras av personer som är 
intresserade av billiga produkter. Polackernas låga inkomster innebär att priset på kläder blir 
den avgörande faktorn.28 De inhemska klädproducenterna är mycket medvetna om den svaga 
köpkraften och uppskattar att 85 % - 90 % av konsumenterna uppfattar priset som en viktig 
faktor vid köp av kläder. Dock börjar vikten av varumärken och design att öka i takt med att 
klädförsäljningen ökar.29 Alltfler producenter som är involverade i den polska klädindustrin 
har lagt märke till en trend där inte bara funktionen förväntas finnas hos produkterna, utan 
konsumenter börjar nu också kräva kvalitet och stil.  
 
Modetrenderna som råder bland polska ungdomar ändras ofta. Konsumenter mellan 15 och 25 
år verkar vara den bästa målgruppen för företag som är verksamma i den polska klädindustrin. 
I stort visar denna konsumentgrupp större intresse för kläder än övriga grupper och betraktar 
ofta varumärken eller iögonfallande design som viktiga faktorer vid positionering bland sina 
vänner. Äldre generationen satsar istället hellre på funktionalitet.30   
 
 

1.3 Forskningsfråga 
 
Hur resonerar konsumenter kring trender inom modebranschen och hur förmedlas personlig 
karaktär via sitt klädval? 
 

1.4 Syfte  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur konsumenter resonerar kring trender inom 
modebranschen. Det vi vill uppnå med detta är att, utifrån ett konsumentperspektiv, få en 
djupare kunskap och förståelse för hur konsumenter förhåller sig till ovan nämnda fenomen, 
samt vilka faktorer som avgör en persons klädval.  
 
Avsikten är att undersöka hur konsumenter i så kallade transformationsländer i Östeuropa 
resonerar kring mode. Eftersom Polen är ett land som kännetecknats av stora ekonomiska 
förändringar under kort tid, med ett konsumtionssamhälle som drastiskt förändrats, valde vi 
att genomföra den empiriska studien där. Syftet är dock att studien ska möjliggöra jämförelser 
med marknader liknande den polska, där utvecklingen kan komma att ske på ungefär samma 
sätt.  
 

1.5 Avgränsning 
 
Mode kan liknas vid en kod som hjälper oss att tolka olika betydelser. Dock måste mode ses i 
ett större sammanhang, som kan tolkas på olika sätt i olika situationer. 31 Betydelsen av 
produkter kan därför inte tolkas på ett entydigt vis, utan utrymme måste ges för tolkning av 

                                                 
28 http://www.euromonitor.com/Clothing_and_Footwear_in_Poland (2005) 
29 bilaga 1 
30  http://www.euromonitor.com/Clothing_and_Footwear_in_Poland (2005) 
31 Solomon, Michael et al Conumer Behaviour – A European Perspective (2002), s. 487 

5 



olika människors tankar och idéer. I detta avseende väljer vi att anamma den hermeneutiskt 
tolkande ansatsen.  
 
Idag beskrivs mode som ett socialpsykologiskt fenomen som är vanligt inom många fält av 
mänsklig aktivitet och tänkande. Trots att konceptet främst associeras till kläder, används det 
också inom musik, konst, politik, filosofi, matematik och ekonomiska trender32. Vi har dock 
valt att i denna uppsats begränsa modefenomenet till att endast innefatta klädkonsumtion.  
Modesystemet består dessutom av alla människor och organisationer som är involverade i 
skapandet av symboliska betydelser, samt omvandlingen av dessa betydelser till kulturella 
konsumtionsvaror.33 Begreppet kultur har en rad betydelser. Eftersom vi valt att avgränsa oss 
till att endast undersöka polska konsumenter, kommer vi att belysa kultur ur ett 
konsumtionsperspektiv samt utifrån en geografisk synvinkel. Emellertid kommer vi endast att 
studera konsumentens syn på trender och mode och därmed inte undersöka hur organisationer 
ser på fenomenet. Vidare kommer vi att anamma ett postmodernistiskt synsätt då vi anser att 
modernismen ger en förenklad bild av hur konsumenten resonerar vid klädval. I och med att 
konsumenten, liksom modet, är dynamiskt går det inte att betrakta fenomenet utifrån en 
statisk synvinkel. Därför anser vi att det postmodernistiska synsättet är mer applicerbart, 
eftersom vi också kommer att ha en hermeneutisk tolkande ansats.   
 
Oftast brukar man göra en åtskillnad mellan behov och lyx. Behoven kommer från en 
belåtenhet, att ett grundläggande behov blir stillat, medan lyx kommer från ett nöje. Vi 
kommer endast att fokusera på klädkonsumtion, där vi bortser från de basala behoven och 
objektens materiella funktion. 
 

2 Metod 
 
Eftersom vi hade för avsikt att genomföra vår empiriinsamling i ett forna kommunistiskt land 
i Östeuropa började vi fundera på alternativa platser för vår undersökning. Polen var ett av de 
länder som dök upp som alternativ och vi fann många fördelar med att samla in vår empiri 
just där. Efter kommunismens fall år 1989 har den ekonomiska tillväxten bidragit till att 
landet utvecklat en av de starkaste ekonomierna i Östeuropa.34 Med sina 38 miljoner invånare 
är Polen den åttonde största marknaden i Europa vilket har lockat flest utländska investerare i 
Östeuropa.  Dessutom har landet mycket hög utbildningsnivå, med en kultur där utbildning 
anses mycket viktigt.35 Att 50 % av befolkningen är under 34 år gamla, och 35 % är under 25, 
var ytterligare en fördel eftersom vi hade för avsikt att undersöka hur unga vuxna resonerar.  
 
Trots den positiva utveckling landet genomgått sedan kommunismens fall, har Polen hög 
arbetslöshet och stora löneklyftor.36  Det är med andra ord inte alla medlemmar av det polska 
samhället som dragit fördelar av den ekonomiska situation som råder i landet. Fortfarande 
finns en grupp människor som riskerar att leva i fattigdom.37  Sålunda har Polens omvandling 

                                                 
32 Wikipedia, the free encyclopedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Fashion 
33 Solomon, Michael et al Conumer Behaviour – A European Perspective (2002), s. 486 
34 Bronson, Denise et al The impact of the Economic Transition in Poland on Vulnerable Populations (2005), s.  
    225 
35 Föreläsning – Affärsetablering i Polen, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, 051013 
36 Föreläsning –  Affärsetablering i Polen, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, 051013 
37 Bronson, Denise et al The impact of the Economic Transition in Poland on Vulnerable Populations (2005), s.    
    225 
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bidragit med enorma möjligheter att utveckla ekonomin, men samtidigt kämpar de med att bli 
snabbare och mer effektiva.38  
 
Polen är ett land med expansion inom konsumtionsindustrin och ökad tillgänglighet till 
västerländska konsumtionsprodukter.39 Polen är dessutom ett land där mode fortfarande 
betraktas som ungt, till skillnad från exempelvis Ryssland där modebranschen är mer 
utvecklad40, å andra sidan har besökandet av shoppingcentra ökat och blivit en av de mest 
populära fritidssysselsättningarna.41

 
Anledningen till att just Krakow (Polens gamla huvudstad) blev den plats som vi valde att 
besöka är flera. Dels hade vi en kontaktperson här, vilket underlättade processen. Dessutom 
anses Krakow vara Polens kulturella centrum, och en trendkänslig och ung stad.42 Det är även 
en stad med många studenter, vilket underlättar i arbetet att finna respondenter. Målet blev 
därmed att tillbringa en vecka i Krakow för att samla in vår empiri.  
 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Det vetenskapliga förhållningssätt man väljer att ta inför en undersökning har sin 
utgångspunkt i forskningsproblemet.43 Vi har för avsikt att vinna ny kunskap genom att 
genomföra en kvalitativ undersökning med fokus riktad mot konsumenten, det vill säga ett 
konsumentperspektiv. Hur människor klär sig, och varför människor klär sig som de gör, 
bygger mycket på känslor och idéer som ofta kan vara svåra att förklara. Det handlar om ett 
fenomen som berör symboliska meningar. Karakteristiskt för meningsfulla fenomen är att de 
måste tolkas för att kunna förstås.44 Att anta ett hermeneutiskt förhållningssätt syftar till att få 
insikt i existentiella dimensioner som i praktiken är omätbara och att nå ökad förståelse 
genom att tolka resultaten.45 Hermeneutiken har det språkliga sammanhanget som sin 
viktigaste uppgift eftersom vår verklighet ständigt måste namnges för att vi ska kunna förstå 
den. Man söker alltså innebörder hos sina respondenter, och dessa studeras i texter och 
språk.46  
 
Den hermeneutiska processen omfattar fyra begrepp. Dessa är förförståelse, tolkning, 
förståelse och förklaring. Förförståelse är grunden och förutsättningen för att man ska kunna 
förstå.47 Det är förförståelsen som ger en första orientering och genom vilken ofta intresset att 
utforska något väcks. Vår förförståelse kring hur individer följer trender och varför man klär 
sig på ett visst sätt består av egna erfarenheter och observationer från vår omgivning. 
Eftersom vi själva är intresserade av mode och klädkonsumtion har vi en ganska tydlig 
uppfattning om hur vi själva ser på fenomenet. Däremot har vi en begränsad förförståelse 
gällande den polska kulturen och hur polska konsumenters klädkonsumtion ser ut (se avsnitt 
2.2 för beskrivning av författarnas förförståelse). Tolkning handlar om att man inför sig själv 
                                                 
38 Lundin, Tomas Polska högern går mot seger Svenska Dagbladet 050924 
39 Bronson, Denise et al The Impact of the Economic Transition in Poland on Vulnerable Populations (2005), s. 
226 
40 Föreläsning – Affärsetablering i Polen, Öhrlings Pricewaterhouse Cooper, 051013 
41 http://www.poland.gov.pl/?document=414, 051010 
42 Lundin, Tomas Polska högern går mot seger Svenska Dagbladet, 050924 
43 Christensen, Lars et al Marknadsundersökning – en handbok (2001), s. 83 
44 Gilje Nils, Grimen, Harald Samhällsvetenskapernas förutsättningar (2003), s. 175 
45 Lindblad, Inga-Britt Uppsatsarbete: en kreativ process (1998), s. 25 
46 Gustavsson, Bengt Kunskapande Metoder inom samhällsvetenskapen (2003), s. 72 
47 Gustavsson, Bengt Kunskapande Metoder inom samhällsvetenskapen (2003), s. 74 
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och andra lägger ut sin förståelse, vilket innebär att man får insikt om något. Vi måste förklara 
för att förstå och omvänt; för att kunna förklara något så måste vi först ha förstått det vi 
förklarar. Dessa fyra begrepp hänger alltså nära samman.48 Tolkning används i 
analysprocessen då vi som forskare ska hitta ett eller flera sätt att vaska fram det som vi 
uppfattar som de ”råa faktas” mest betydelsefulla innebörd. Detta ska komprimeras och 
organiseras så att läsaren på ett enkelt och intressant sätt kan ta del av forskningsresultatet. 
Kvalitativ forskning innebär en ständig och fortlöpande analys av fakta ända från 
faktainsamlingens början.49  
 
Viktigt inom hermeneutiken är rörligheten och dynamiken, inte bara mellan de olika delarna 
av den hermeneutiska processen utan även mellan delarna och helheten i det som studeras. 
Den hermeneutiska spiralen bygger på tanken att varje företeelse endast kan förstås i sin 
kontext.50 Modekonsumtion är ett fenomen som är knutet till sin kontext, därför blir det 
intressant att titta på polska konsumenter eftersom de lever i en annorlunda kultur än den 
svenska.  
 
För att förhindra fördomsfullt tänkande för att bekräfta sig själv, är det viktigt att vara öppen 
då man antar ett hermeneutisk förhållningssätt. Viktigt är att ständigt vara beredd på att ändra 
den förförståelse som man haft innan.51 Ett exempel på hur vi inför oss själva har tydliggjort 
hur vår förförståelse har förändrats är genom att vi kontinuerligt fört dagbok. Tack vare att vi i 
våra dagböcker återgivit en så ärlig och öppen bild av våra upplevelser som möjligt är det 
lättare att följa hur vår förförståelse har förändrats.  
 

2.2 Förförståelse  
 
En grundförutsättning inom hermeneutiken är att vi som forskare aldrig går in och studerar ett 
fenomen förutsättningslöst. Då vi närmar oss något som verkar oförståeligt är det alltid 
oförståeligt mot den bakgrund som vi tar med oss in i förståelseprocessen, nämligen vår 
förförståelse.52 Förförståelse blir därmed de ”glasögon” som vi oundvikligen ser verkligheten 
igenom. Detta innebär att vår förförståelse kommer påverka vårt val av frågeställning, val av 
teori, samt de tolkningar som görs av det empiriska materialet, och därmed arbetet i sin 
helhet. Eftersom förförståelse är en viktig komponent inom hermeneutiken blir det nödvändigt 
att redogöra för denna.53 Att medvetengöra vår förförståelse ökar läsarens förmåga att vara 
kritisk.   
 

2.2.1 Konsumenten 
 
Eftersom vår uppsats utgår från ett konsumentperspektiv har vi för syfte att undersöka hur den 
enskilda individen tänker och handlar i olika situationer. Det blir därmed väsentligt att 
redogöra för hur vi som forskare ser på konsumenten. Vår huvudsakliga uppfattning bygger 
på ett postmodernistiskt synsätt med idén om den individualistiska människan, där 

                                                 
48 Gustavsson, Bengt Kunskapande Metoder inom samhällsvetenskapen (2003), s. 74 - 75 
49 Ely, Margot et al Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken – cirklar inom cirklar (1993), s. 154 
50 Gustavsson, Bengt Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen (2003), s. 77 
51 Gustavsson, Bengt Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen (2003), s. 77 
52 Gilje, Nils, Grimen, Harald Samhällsvetenskapernas förutsättningar (1999), s. 183 
53 Gustavsson, Bengt Kunskapande Metoder inom samhällsvetenskapen (2003), s. 16 
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tvetydighet, osäkerhet och komplexitet gör sig gällande.54 Vår uppfattning är att människan 
sällan är helt rationell, eller uteslutande irrationell i sitt agerande. Istället är vi beredda att 
hålla med den postmodernistiska teorin, där det förnekas att människans subjekt är enhetligt 
och stabilt.55 Vi tror likt Baudrillard att det generellt sett inte finns några gränser för 
konsumtion, utan att människan ständigt upplever avsaknad av saker och därför fortsätter att 
konsumera utan att bli tillfredställd.56 Vi tror att människan till stor del anpassar sig till olika 
kontexter. I sin strävan att passa in eller uppnå social tillhörighet, kommer konsumenten att 
agera olikartat i olika konsumtionssituationer. Som konsumenter anser vi därför att vi ständigt 
är påverkade av en rad aspekter såsom människor omkring oss, social status, massmedia, fas i 
livet, samhället och så vidare.   
 

2.2.2 Modekonsumtion 
 
Vår grundinställning till modekonsumtion är positiv. Vi delar uppfattningen om att mode är 
nytänkande, kreativt, föränderligt och välkommet. Som medlemmar av den västerländska 
kulturen med dess breda utbud av klädkedjor att välja emellan, är vi överens om att det går att 
följa modetrender utan att spendera stora summor pengar. Corrigan menar att varor i den 
postmodernistiska världen blir objekt som man leker med ett tag, för att sedan överge dem 
och gå vidare till något nytt.57 På liknande sätt ser vi på modekonsumtion, vi anammar ett 
visst sätt att klä oss på under en period, för att sedan hitta något nytt att ta till oss av. Kläder 
har för oss ett högt symboliskt värde och indikerar vem man är som person.  
 

2.2.3 Kulturell kontext  
 
Vi anser att den kulturella kontexten är av stor betydelse då man talar om modekonsumtion. 
Mike Featherstone belyser detta på ett tydligt sätt. Han menar att den postmoderna världen 
bygger på att kulturen spelar en avsevärd roll i vårt sätt att konsumera, eftersom vi istället för 
att konsumera en vara i sig konsumerar meningen av varan vi köper.58 De normer och 
värderingar som är rådande i den kultur som konsumenten lever sitt liv i, fungerar därmed 
som en sorts mall som människan kan följa för att kunna orientera sig i samhället. Därför är 
det av stor vikt att belysa hur vi ser på Polen med dess rådande kultur. Dels vår syn på polsk 
modekonsumtion, men även hur vi ser på landet och människorna i sig.   
 
Eftersom vi valt att genomföra vår studie i en kultur vi var främmande för i initialskedet av 
uppsatsen, är det viktigt att nämna att vår förförståelse har varit under ständig förändring. Allt 
eftersom arbetet fortgått har vår förförståelse modifierats. Vi har därför valt att redogöra för, 
dels vår förförståelse innan vår vistelse i Polen, samt hur vår förförståelse har förändras. Detta 
för att ge en så ärlig och öppen bild som möjligt, av oss som forskare och tolkare. 
 
Tidig förförståelse 
Vår syn på hur folk klär sig i Östeuropa har länge avspeglats i hur vi uppfattat det ryska 
modet. Ofta har sammankopplingar gjorts mellan hela östblocket, utan att göra någon direkt 
distinktion mellan olika länders klädstilar. Vår förförståelse om polskt mode var därför i 
                                                 
54 Gustavsson, Bengt Kunskapande Metoder inom samhällsvetenskapen (2003), s. 16 
55 Gustavsson, Bengt Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen (2003), s. 16 
56 Baudrillard, Jean System of Objects (1996), s. 204 
57 Corrigan, Peter Sociology of Consumption (1997), s. 179 
58 Corrigan, Peter Sociology of consumption (1997), s. 179  
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mångt och mycket baserat på den stereotypa uppfattningen om rysk klädkonsumtion. Pälsar, 
pråliga smycken, väl synliga varumärkesloggor, skinnjackor, leopardmönster, lackväskor och 
färgen rosa är lite av det som dyker upp i huvudet. Vår förförståelse sa oss därmed att kläder i 
Östeuropa symboliserar andra värden än vad det gör i Sverige. I Sverige fungerar ofta 
uttrycket ”less is more” som ledstjärna för hur man ska klä sig, medan vår uppfattning om 
modet i Östeuropa fungerar precis tvärt om. Att visa hur mycket pengar man har är inte lika 
stötande som i Sverige, varpå kläder och accessoarer blir ett sätt att kommunicera social 
status. Vår förförståelse sade oss att polska människor tänjer på gränserna. Att kvinnorna 
använder mycket smink, gärna klär upp sig och är flitiga användare av accessoarer och kläder 
som skulle sticka ut i Sverige. En trolig förklaring skulle kunna vara att de efter den 
kommunistiska eran har skapat ett behov av att differentiera sig och hävda sin självständighet 
och individualism.  
 
Trots avsaknaden av tidigare kontakter med polacker hade vi en ganska tydlig uppfattning om 
hur vi tror att dessa är. Det första som dyker upp i våra huvuden då vi börjar diskutera saken 
är att vi har en bild av dem som hårda och raka till sättet, nästan lite burdusa. I viss mån får vi 
en känsla av att de ibland kan uppfattas som kalla, kanske med tanke på deras framfusiga sätt 
att kommunicera. Vår uppfattning säger oss att de inte är lika inställsamma och ”ytligt” 
trevliga som svenskar, något som troligtvis förstärker vår bild av polacker som rättframma.  
 
Vad som kan vara än mer intressant är hur vår förförståelse ändrats under uppsatsarbetets 
gång, och det är främst utifrån detta som tolkningen av våra resultat har skett. Nedan följer en 
beskrivning av vår modifierade förförståelse som till stor del är baserad på de intryck och 
upplevelser som vi fick under vårt besök i Polen. Den baseras även på de föreställningar om 
landet och kulturen som uppstått under researcharbetet i stort.  
 
Ny förförståelse 
I Polen finns en rad internationella företag: McDonald’s, IKEA, H&M och Volvo för att 
nämna några. Det märks tydligt att polackerna tar avstånd från kommunismen, och många 
polacker nämner kommunisttiden som något historiskt att skratta åt. Vår uppfattning är att 
polska människor i stor utsträckning anpassar sig till övriga världen. Här spelas musik från 
alla världens hörn, och det finns ett stort utbud av mat från olika kulturer. Klubbar och barer 
är trendigt inredda, och vi upplever det som att människor är ”medvetna”. Samtidigt är de 
måna om att vårda det typiskt polska och de talar ofta och gärna om vad som är typiskt polskt, 
exempelvis deras piroger.  
 
Vår uppfattning om polackerna ändrades drastisk då vi besökte Krakow. De är öppna, 
givmilda och hjälpsamma människor med stor nyfikenhet på främmande kulturer, särkilt den 
västerländska. Deras raka sätt att kommunicera upplevs som ärligt och genuint snarare än 
stötande som vi trott. Det handlar bara om att lära sig hur de kommunicerar.  De flesta är 
mycket gästvänliga och artiga. Efter vår vistelse i Polen hade vi inte lyckats bjuda en enda 
polack på fika trots att vi vid ett flertal tillfällen verkligen insisterat.  
 
Polacker klär sig inte alls så extremt som vår tidigare förförståelse sade oss, istället är många 
lågmälda i sin framtoning och klär sig på ett sätt som många nog skulle uppfatta som 
”vanligt”. Få bär pråliga smycken eller kläder med stora varumärkesloggor. Polackerna gillar 
utsvängda jeans med onaturliga slitningar, skidjackor i nylon, pälskragar och färgen rosa. De 
har även en förkärlek till rött; röda skor, röda jackor, rött hår och så vidare. Lila och turkost 
verkar vara andra färger som Krakowborna gillar.    
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Vi uppfattar att modet är relativt homogent. Vi får en känsla av att polackerna följer det 
västerländska modet, fast som ”late adopters”. Uppskattningsvis tror vi att de ligger två till tre 
säsonger efter rådande mode (i Sverige). Polackerna använder sig gärna av material och tyger 
som man inte ser i samma utsträckning i Sverige, till exempel nylon och polyester. Vi 
upplevde inte bara en homogenitet gällande modet utan även bland människorna i stort. Vi 
frågade en av våra polska vänner varför man såg så få människor med utländskt påbrå i Polen. 
Vi fick följande svar: ”Nazisterna tog hand om det”. Under ett besök i Auschwitz berättade 
man att en fjärdedel av Polens befolkning dog under andra världskriget. 
 

2.3 Val av metod  
 
I följande kapitel finns en beskrivning av de metodval som gjorts inför empiriinsamlingen till 
vår uppsats. Vi beskriver hur vi tillämpat metoden, samt dess fördelar respektive nackdelar.  
De metoder vi valt att använda oss av är; fokusgrupper, observationsstudier, 
dagboksanteckningar samt personlig intervju.  
 

2.3.1 Fokusgrupper 
 
I kvalitativa undersökningar är intervjuer en vanlig form för insamling av primärdata. Målet 
med intervjuer är att återge och förklara hur de intervjuade uppfattar saker och ting utan att 
påverka eller styra dem.59 Eftersom syftet med vår uppsats är att ta reda på hur konsumenter 
ser på modetrender samt vad man vill förmedla till omgivningen via sitt klädval, vill vi få en 
förståelse för den verklighet som våra respondenter befinner sig i. Intervjuerna bidrar därför 
till att ge oss en konceptuell beskrivning av verklighen.60  
 
Vi har valt att använda oss av fokusgrupper som intervjuform och dokumentera vad som sägs 
med hjälp av en bandspelare. Denna typ av metod syftar till att samla en grupp människor 
som under en begränsad tid ska diskutera ett givet ämne med varandra.61 Fördelen med denna 
metodform är gruppdynamiken, det vill säga att en respondents kommentar ofta leder fram till 
flera andra kommentarer från övriga gruppmedlemmar. På så sätt kan tankar och idéer 
uppkomma som kanske hade uteblivit i en personlig intervju.62 Eftersom vårt klädval 
påverkas av saker som vi inte alltid är fullt medvetna om, och till stor del bygger på känslor 
och idéer som är svåra att förklara, tror vi att fokusgrupper är den bäst lämpade metoden i 
detta avseende. Här kan respondenterna ”hjälpa” varandra att beskriva hur de beter sig, genom 
att spinna vidare på varandras yttranden.  Vidare känner sig respondenterna troligtvis tryggare 
med andra personer närvarande, vilket förhindrar att de intervjuade ska känna sig utelämnade. 
Detta bidrar förhoppningsvis till en ökad spontanitet.63  
 
Rekommenderat antal respondenter för en fokusgrupp varierar beroende på vilken litteratur 
man tittar i.64 Vanligtvis nämns 6-10 respondenter som ett lagom intervall att hålla sig inom. I 
vissa fall kan det dock vara lämpligt med färre deltagare, till exempel då diskussionsämnet är 
känsligt. Därför arbetar en del undersökningsföretag med så kallade triader, det vill säga en 
                                                 
59 Gustavsson, Bengt Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen (2003), kap 11 
60 Christensen, Lars et al Marknadsundersökning – en handbok (2001), s. 67 
61 Wibeck, Victoria Fokusgrupper (2000), s. 9 
62 Christensen, Lars et al Marknadsundersökning – en handbok (2001), s. 180 
63 Christensen, Lars et al Markandsundersökning – en handbok (2001), s. 180 
64 Christensen, Lars et al Marknadsundersökning – en handbok (2001), s. 178 

11 



fokusgrupp bestående av tre personer.65 Trots att diskussionsämnet för denna uppsats inte är 
särskilt känsligt ansåg vi ändå att tre till fyra respondenter per intervju var ett lagom antal. 
Eftersom undersökningen genomfördes i Polen blev språket en faktor att ta hänsyn till. 
Intervjuerna genomfördes på engelska och eftersom det inte är respondenternas modersmål 
var det lättare att handskas med en mindre grupp. Dessutom fanns en begränsad tidsbudget för 
vår empiriinsamling, vilket innebar att vi var tvungna att intervjua de respondenter som fanns 
tillgängliga. Troligtvis hade dock intervjuer med större grupper blivit ostrukturerade och 
mindre informativa. De mindre grupperna bidrog till en intimare och mer personlig relation 
till de intervjuade. Detta innebar att det var enkelt att förklara svåra frågor som 
respondenterna inte uppfattade och det gavs även utrymme för de intervjuade att förklara sig 
om det var något vi inte förstod.  
 
Fokusgrupper leds av en moderator som styr in respondenterna på de områden som ska 
behandlas.66 Tanken är att respondenterna ska bidra med personliga berättelser i en 
diskussion67, men för att inte låta responderarna sväva ut för mycket, var våra intervjuer 
semistrukturerade.68 Med detta menas att vi utgick ifrån en intervjuguide med de frågor och 
områden som vi ville ha svar på.69   
 
Det finns en del aspekter som måste tas i beaktande då man väljer fokusgrupper som 
metodform. Dels är inte urvalet i gruppen representativt vilket innebär att resultatet inte kan 
generaliseras, något som vi dock inte har för avsikt att göra. Istället var vi intresserade av att 
finna respondenter som vi trodde kunde bidra med rik information gällande modeindustrin. 
Dessutom måste hänsyn tas till det faktum att respondenterna kan påverka varandra, så att de 
endast uttrycker socialt accepterade svar.70  Vidare måste man vara medveten om att de 
intervjuade kan komma att utrycka liknande svar som de som talade innan. För att undvika 
detta kan man dock låta olika personer inleda samtalet vid olika diskussionsämnen.  
 

2.3.2 Observationsstudie och fotografering  
 
Observation förknippas med studier av människor i sociala miljöer och kan vara en bra 
undersökningsmetod som komplement till intervjuer. Att genomföra en observation handlar 
om att gå ut och generera data genom att studera ett specifikt fenomen eller företeelse i dess 
naturliga miljö.71 Eftersom den polska kulturen initialt var främmande för oss ansåg vi att en 
observationsstudie skulle vara en lämplig kompletterande metod. Detta för att skapa sig en 
bild av polska konsumenter men även för att få bättre kunskap om den miljö som dessa verkar 
i. Dessutom vill människor ofta framställa sig själva som de skulle vilja vara istället för hur de 
faktiskt är, varpå det kan vara intressant att jämföra fokusgruppsresultatet med det som 
observerats.72  
 
Avsikten med observationen var dels att få en känsla för den miljö som kläder införskaffas i, 
men även för att skapa sig en bild av vad folk faktiskt har på sig. Syftet var alltså inte att 

                                                 
65 Christensen, Lars et al Marknadsundersökning – en handbok (2001), s. 178 
66 Christensen, Lars et al, Markandsundersökning – en handbok (2001), s 181 
67 Wibeck, Victoria Fokusgrupper (2000), s. 9 
68 Christensen, Lars et al Markandsundersökning – en handbok (2001), s. 165 
69 Bilaga 2 
70 Christensen, Lars et al Marknadsundersökning – en handbok (2001), s. 180 
71 Christensen, Lars et al Marknadsundersökning – en handbok (2001), s. 193 
72 Christensen, Lars et al Marknadsundersökning – en handbok (2001), s. 193 
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samtala med folk eller göra folk medvetna om att vi studerade dem, istället gjordes en dold 
observation där vi registrerade vad som skedde med hjälp av en digitalkamera.73 Att 
fotografera våra respondenter ger även er som läsare en tydligare förståelse för hur dessa ser 
ut, samt även en klarare förståelse av vad vi vill förmedla.74   
 

2.3.3 Dagboksanteckningar  
 
Introspektion kan vara ett bra tillvägagångssätt för att låta våra egna subjektiva röster bli 
hörda. Genom att betrakta våra egna tankar, och explicit förmedla vår förförståelse och 
uppfattning om ett visst fenomen, kan användarintrospektion komma till nytta. 
Användarintrospektion skiljer sig från andra typer av introspektion; här intar undersökaren 
och introspektören samma roll. Vi har observerat våra egna tankar genom att kontinuerligt 
föra dagboksanteckningar. Från dessa kan vi urskilja vissa nyanser som till exempel inte 
framkommer i våra fokusgrupper. Vi har från våra egna självobservationer använt 
förförståelse och erfarenheter för att på ett bättre sätt kunna förstå och besvara 
forskningsfrågan. Genom att använda introspektion sätter vi vår egen subjektivitet främst 
genom självmedveten rannsakning av våra tankar.  
 
Tanken med dagboksanteckningarna var att kontinuerligt registrera våra tankar och känslor 
om den polska kulturen. Därav kunde vi tydliggöra för oss själva hur vi betraktade den polska 
konsumenten, det polska samhället samt hur mode och trender följs och skiljs åt i förhållande 
till vår egen referensram. I början av processen hade vi inte klart för oss exakt hur dessa 
dagboksanteckningar skulle användas. I efterhand har vi beslutat oss för att använda oss av 
dessa i beskrivande och illustrerande form för att tydliggöra och förmedla för läsaren vår 
uppfattning om den polska kulturen och hur modetrender efterföljs.  
 

2.3.4 Intervju 
 
Som en del av det researcharbete som genomfördes innan avfärden till Krakow intervjuades 
en 25-årig kvinna (Barbara) från Polen, närmare bestämt Warszawa. Barbara är sedan två år 
tillbaka bosatt i Stockholm och kunde därmed bidra med skillnader mellan klädkonsumtionen  
i Sverige jämfört med Polen. Intervjun fungerade som ett bra sätt att skapa en bild av det land 
och den kultur som vi skulle besöka. Dessutom gav det oss en mer autentisk uppfattning om 
Polen än den vi fått av att endast läsa in oss på litteratur om landet. Intervjun fungerade 
dessutom som inspirationskälla för utformningen av de frågor som skulle ställas under våra 
fokusgruppsintervjuer.75

 

2.4 Val av respondenter 
 
Vid rekrytering av respondenter kan man tala om två typer av urval; sannolikhetsurval och 
icke-sannolikhetsurval. Oavsett vilken av dessa typer man väljer, stämmer ett större urval 
troligen mer överens med populationens. Därför måste man alltid ta hänsyn till fel och brister. 

                                                 
73 Christensen, Lars et al Marknadsundersökning – en handbok (2001), s. 196 
74 Bilaga 1 
75 Bilaga 1 
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Ett exempel kan vara undertäckning av till exempel kön jämfört med populationens.76 
Eftersom hermeneutiken inte syftar till att generalisera, utan vi snarare var ute efter att få en 
vidgad förståelse för ett fenomen eller företeelse och därmed intresserade av att få insikt om 
hur våra respondenter resonerar, kommer vi att använda oss av ett icke-sannolikhetsurval, 
närmare bestämt bekvämlighetsurval. Detta innebär att inte samtliga enheter i populationen 
har en känd chans att komma med i urvalet.77  
 
Genomför man ett bekvämlighetsurval väljer man ut de respondenter som har möjlighet att 
delta i undersökningen efter att de blivit tillfrågade. Det är alltså graden av tillgänglighet som 
bestämmer vilka som ska delta i fokusgrupperna.78 Eftersom våra intervjuer genomfördes i ett 
land vi aldrig tidigare besökt blev ett bekvämlighetsurval ett måste. Utifrån de 
kontaktpersoner vi skaffat oss i Krakow fick vi hjälp att besöka platser där mycket folk inom 
det åldersintervall, 20-25 år, som vi ville undersöka befann sig. Anledningen till vår 
inriktning på ett specifikt åldersmässigt spektra var för att hålla uppsatsen fokuserad. 
Dessutom ville vi undersöka den unga transformationsgenerationen, det vill säga de som 
upplevt skiftet mellan den kommunistiska tiden i Polen och då det första demokratiska partiet 
kom till makten. Detta för att de troligtvis har en ungdomlig syn på trender och 
klädkonsumtion, samtidigt som de kan komma ihåg hur man såg på kläder och mode under 
kommunisttiden.  
 
Förutom att vi ville finna respondenter i rätt ålder, ville vi även ha deltagare med olika syn på 
mode eftersom de troligen skulle bidra med olikartad information. Vi besökte därmed en 
konst och modedesignskola (Artistic School of Fashion Design) för att fånga in respondenter 
som har mode som intresse, eller rent av som arbete. Utöver dessa intervjuades folk som inte 
hade ett särskilt klädintresse och därmed inte var mer insatta i mode och klädkonsumtion än 
”gemene man”. Vi hade för avsikt att fånga in åsikter från ett så brett spektrum av människor 
som möjligt, studenter och arbetande samt individer med olika typer av klädstilar. Att det till 
sist  blev en överrepresentation av respondenter från Artistic School of Fashion Design kan i 
viss utsträckning ha påverkat resultatet då dessa personer har ett uttalat intresse för både mode 
och design. Detta kan innebära att åsikter och tankar kring modefenomenet diskuteras i större 
omfattning än vad ”gemene man” skulle ha gjort.  
 
Vidare hade vi för avsikt att intervjua både män och kvinnor, där dock bekvämlighetsurvalet 
bidrog till ett underskott av män. Sammanlagt intervjuades 15 personer, varav 11 av dessa var 
kvinnor. Med tanke på att männen hade liknande åsikter som kvinnorna anser vi dock inte att 
detta innebar några problem. Sålunda noterade vi inte några större åsiktsskillnader mellan 
könen (se kapitel 4 för en beskrivning av de respondenter som rekryteras till fokusgrupperna). 
 

2.5 Kritisk granskning av metod 
 
Oavsett vilket förhållningssätt man väljer att anta finner man både för- och nackdelar som 
måste tas i beaktande.79  Nedan följer en kritisk granskring till hermeneutiken som 
förhållningssätt.  
 

                                                 
76 Christensen, Lars et al Marknadsundersökning – en handbok (2001), s. 113 
77 Christensen, Lars et al Marknadsundersökning – en handbok (2001), s 129 
78 Christensen, Lars et al Markandsundersökning – en handbok (2001), s. 132 
79 Christensen, Lars et al Marknadsundersökning – en handbok (2001), s. 68 
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2.5.1 Kritisk granskning av vårt förhållningssätt 
 
Kvalitativa undersökningar syftar till att fokusera på tingens underliggande mening, där 
helhetsförståelsen och sammanhanget blir viktigare än delarna.80 Hermeneutiken bygger på 
tolkning som främsta kunskapsform vilket innebär att vi stjäl andra människors tankar genom 
att tolka dem.81 Detta innebär en svår balansgång eftersom det är lätt hänt att vantolka eller 
övertolka en situation. Utan kontroll riskerar hermeneutiken att bli spekulativ och 
ideologiserad82 då den är begränsad till undersökarens subjektiva förmåga att förstå och tolka. 
En nackdel kan vara att undersökaren letar efter förväntade mönster, snarare än att finna det 
mönster som faktiskt uppvisas i det insamlade materialet83. Subjektiviteten är med andra ord 
en av huvudkritiken till hermeneutiken men också det som gör att intressanta tolkningar kan 
framkomma. 
 
Inom hermeneutiken talas det ibland om den hermeneutikiska cirkeln. Den bygger på en 
pendling mellan del och helhet i tolkningsprocessen. Detta synsätt är dock en aning statiskt. 
Fördomsfullt tänkande och handlande leder ofta till en cirkulär eller sluten förståelse, där man 
anpassar motstridig information så att den ska passa den tidigare förståelsen. En ytterligare 
fara är att motsägande data avfärdas som betydelselösa eller att det sker omtolkningar för att 
passa in i den teoretiska referensramen.84 Därför illustrerar den hermeneutiska spiralen bättre 
hur tolkning och förståelseprocess ska gå till. Här bygger pendlingen mellan del och helhet på 
att de ömsesidigt stödjer varandra. Empirin relateras därmed till tolkarens erfarenhet, 
teoretiska perspektiv och kunskaper. Viktigt att understryka är att tolkningsprocessen inte 
alltid behöver resultera i förståelsetillväxt.85  
 
Texter är det vanligaste materialet man har att tillgå då man ska analysera verkligheten. I vår 
undersökning utgörs primärdata av intervjuer som skrivs ner i texter för att sedan tolkas och 
förstås. Det blir därmed viktigt att dessa texter är pålitliga. Ödman föreslår att man under 
intervjuer spelar in det som respondenterna säger på band för att öka tillförlitligheten i 
intervjuerna. Nackdelen blir dock att man ofta får en stor mängd data och ett omfattande 
redigeringsarbete.86 Viktigt är att texten blir så trogen originalet som möjligt. Paradoxalt nog 
är en exakt bandutskrift inte det som trognast avspeglar talspråket, eftersom det ofta ger 
intrycket av att intervjupersonerna uttrycker sig klent med ofullständiga meningar.87 Detta är 
något som måste tas i beaktande i analysarbetet då texterna ska tolkas.  
 

 2.5.2 Validitet 
 
Validitet handlar om trovärdighet för tolkningen av det material som insamlats88 och 
definieras av i vilken grad man mäter det som avsågs mätas. Validitet handlar om hur pass bra 
undersökningen överensstämmer med verkligenheten, det vill säga dess trovärdighet. Validitet 

                                                 
80 Christensen, Lars et al Marknadsundersökning – en handbok (2001), s. 67 
81 Ödman, Per-Johan Tolkning förståelse vetande – hermeneutik i teori och praktik (1994) s. 44 
82 Ödman, Per-Johan Tolkning förståelse vetande – hermeneutik i teori och praktik (1994) s.49 
83 Christensen, Lars et al Marknadsundersökning – en handbok (2001), s. 67 
84 Gustavsson, Bengt Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen (2003), s. 79 
85 Gustavsson, Bengt Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen (2003), s. 79 
86 Gustavsson, Bengt Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen (2003), s. 82  
87 Gustavsson, Bengt Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen (2003), s. 82 
88 Wibeck, Victoria Fokusgrupper (2000), s. 120 
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handlar också om graden av generaliserbarhet. Båda dessa aspekter är viktiga för att utvärdera 
en kvalitativ analys.89

 
Syftet med fokusgrupper är inte att dra några generella slutsatser om en hel grupp av 
människor. Istället handlar det om lösa generaliseringar som kopplas samman till vissa 
grupper av människor och där man i sin analys försöker urskilja tendenser som gäller för 
denna grupp.90 Avsikten är att nå så kallad teoretisk mättnad, vilket innebär att man till slut 
kommer fram till att det inte längre lönar sig att samla in ny data eftersom det inte genererar 
bättre, mer utvecklande eller annorlunda information.91 Man ska med andra ord akta sig för 
att dra förhastade slutsatser. För att säkerställa att vi kommit till denna punkt i vår 
undersökning genomfördes en fokusgrupp utöver det som ansågs tillräckligt. 
 
Vid användandet av fokusgruppsintervjuer ligger en trovärdighetsaspekt i att deltagarna 
kanske inte vågar uttrycka exakt vad de känner inför de andra. Istället föreligger risken att 
respondenterna bidrar med den information som anses socialt accepterad. Detta är viktigt för 
oss som forskare att ta i beaktande. Vidare är ett annat hot mot trovärdigheten att intervjun 
äger rum på en plats där deltagarna känner sig främmande.92 I detta avseende var vi tvungna 
att vara flexibla. Eftersom vi inte på förhand hade inbokade intervjuer vid ankomsten till 
Krakow, var vi tvungna att själva söka upp de respondenter som vi ville intervjua. Detta 
bidrog till att vi tog med vår utrustning och genomförde fokusgrupperna där deltagarna befann 
sig; på den skola där de studerade, deras arbetsplats eller på ett stillsamt café i närheten.  
 
Huruvida man kan lita på vad gruppmedlemmarna i fokusgruppen säger, är upp till forskaren 
att bedöma. Det finns en rad faktorer som kan påverka, till exempel moderatorns ålder eller 
kön. Vi anser dock att det var fördelaktigt att vi som forskare befann oss i samma åldersspann 
som de tillfrågade respondenterna, särskilt med tanke på att den äldre generationen i Polen har 
ett mycket mer traditionellt och konservativt synsätt på klädkonsumtion än vad de yngre har. 
Vidare är atmosfären viktig, hur avslappnad stämningen är samt huruvida samtliga deltagare 
kommer till tals.93 Det sistnämnda var relativt lätthanterligt med tanke på att de grupper vi 
intervjuade bestod av tre till fyra deltagare. 

3 Beskrivning av Polen 
 
I detta kapitel kommer vi att göra en illustration av Polen utifrån den information som vi fått 
fram genom dagboksanteckningar och observationsstudier. Syftet med detta är att ge läsaren 
en bild och känsla för hur vi uppfattat det rådande klimatet i Krakow, detta för att underlätta 
för läsarna att förstå de tolkningar som gjorts i analysarbetet. För att kunna tolka och 
analysera vår empiri är det viktigt att se hela kontexten av ett visst fenomen. Hermeneutiken 
ger oss utrymme att till exempel tolka de miljöer vi vistats i och ge en bild av människorna 
som vi har observerat. Tanken med observationsstudien var just detta; att utifrån ett kultur – 
och modefokus illustrera de miljöer som vi vistades i och människorna som vi observerade i 
dessa miljöer. Genom att läsa dagboksanteckningarna kan intrycket av bilderna förstärkas och 
föras fram på ett mer rättvist sätt, genom att läsaren också får en beskrivning till bilderna.94    
 
                                                 
89 Christensen, Lars et al Marknadsunderökning – en handbok (2001), s. 309 
90 Wibeck, Victoria Fokusgrupper (2000), s. 123 
91 Christensen, Lars et al Marknadsundersökning – en handbok (2001), s. 303 
92 Wibeck, Victoria Fokusgrupper (2000), s. 121 
93 Wibeck, Victoria Fokusgrupper (2000), s. 121 
94 Bilaga 3 
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3.1 Dagboksanteckningar och observationsstudie 
 
Tisdag den 8 november 
Idag åkte vi med Wizzair från flygplatsen i Skavsta till Polen för att ta itu med vårt projekt att samla in empiri i 
Krakow. Med resans syfte i bakhuvudet började vi redan på Skavsta studera vad folk vid gaten hade på sig. Utan 
att egentligen veta vilka som var svenskar och vilka som var polacker, skulle det analyseras vilt i huvudet. Det 
märktes snabbt att mångas klädstilar var annorlunda, men det var svårt att avgöra exakt vad skillnaden var. Det 
var framför allt en person som vi lade märke till, en kille med rakad frisyr sånär som på en liten rund plätt i 
bakhuvudet. Vi skämtar om frisyren och undrar om alla polacker kommer att se ut så.  
 
När vi anlände till Krakow tog det ungefär 2 minuter att gå och hämta ut våra väskor och komma igenom 
passkontrollen: passkontrollen öppen, passkontrollen stängs, ”ha en trevlig kväll”. Detta kanske är en reaktion 
på tidigare år, då man under kommunismen var tvungen att få sitt pass från polisen. Den nya polska 
konstitutionen garanterar tydligen medborgarna rätt att lämna landet när man vill, utan att ställa frågor. 
 
Efter en och en halv timme befinner vi oss i Katowice och inser snabbt att vi inte förstår mycket av det polska 
språket. Vi blir varse om att alla kanske inte talade den engelskan som vi hoppats på. Busschauffören förstod 
inte alls vad vi sa, utan tittade på oss stumt vid förfrågan om hur lång tid resan skulle ta. Trots avsaknaden av 
respons på vår fråga kändes det som om vi fick ett vänligt bemötande, egentligen inte för att han log eller sa 
något, men man fick ändå en känsla av att han var en sympatisk människa. Bussresan in till Krakow gick smidigt 
och under vägen hann vi se en hel del kända företag som McDonald’s, IKEA, Volvo och Skoda.  
 
Väl i Krakow blev vi tillfrågade av en man med polskt ursprung om vi ville att han skulle ringa en taxi åt oss.  Vi 
träffade även den rakade killen som vi sett på Skavsta och han visade sig vara väldigt intresserad av vad vi hade 
för ärenden i Krakow. Vi fick reda på att många polacker åker ut och in ur Polen, speciellt till och från jobb som 
finns i övriga EU-länder, precis som den rakade killen Matteus, gjort. Vi berättade att vi kommit hit för att 
skriva vår magisteruppsats och passade samtidigt på att fråga honom om han kunde dra ihop lite folk till en 
fokusgrupp. Han lovade att höra av sig dagen efter. När taxin kommer hoppar vi in bilen samtidigt som vi 
konstaterar för varandra hur trevliga och öppna polackerna varit hittills.  
 
Onsdag den 9 november 
Vi ska åka på en ”city tour”. Åh vad turistigt konstaterade vi, men ett bra sätt att få en överblick av staden. Vi 
inledde turen med ett besök till de judiska kvarteren (Kazimierz) och fick veta att Steven Spielberg varit här för 
några år sedan då han skulle spela in Schindlers list. Vi fick även veta att Helena Rubenstein föddes i ett av de 
nedgångna husen i detta kvarter. Ett otroligt mysigt distrikt med charmiga kullerstenar, synagogor och väl 
bevarade byggnader. Guiden berättar att Krakow i princip är helt oförstört sedan andra världskriget. Nästa 
stopp var katedralen och slottet. Vi fick en kraftig utskällning av vår rödhårige guide eftersom vi köpt med oss 
kaffe innan den schemalagda pausen och man fick inte ta med sig dryck in på slottet. Vi blev lite fulla i skratt och 
tänkte att detta inte skulle hända i Sverige, eftersom svenskar ofta går efter ledorden; Kunden har alltid rätt! 
   
Om man tänker på hur människorna klär sig skulle många kunna vara svenskar. Sedan finns det en rad stilar 
som inte existerar på samma sätt i Sverige. De flesta har onaturligt slitna och utsvängda jeans, något som känns 
ganska ”ute” i Sverige för att hårdra det hela. Skidjackan verkar vara en trendig vinterjacka och pälsen gör sig 
gällande lite här och var. Kvinnorna i Krakow har ofta färgat hår, rött, askblont och markerade slingor verkar 
populärt. Spetsiga skor är helt klart inne. Vissa har piercing i näsorna; det verkar vara mode här. Att vara 
rakad på skallen verkar också vara något som de modemedvetna Krakowborna anammat. Överlag har de en 
förkärlek till rött; röda skor, röda jackor, rött hår och så vidare. Andra färger som gör sig tydligt gällande är 
rosa, turkost och lila. Det har visat sig att polackerna inte klär sig pråligt som vi trott.  Vi uppfattar att modet är 
relativt homogent. Vi får en känsla av att polackerna vill följa det västerländska modet, fast de ligger efter rent 
trendmässigt. 
 
I eftermiddags åkte vi ut till den stora Gallerian i Kazimierz. Det kändes som att gå i ett amerikanskt 
köpcentrum. Många märken hittade vi här, bland annat H&M och Zara.  Efter galleria besöket begav vi oss till 
det stora torget för att träffa vår svenske vän Markus. Markus hade tagit med sig en vän från universitetet, 
Monica. Hon var hur gullig som helst och förklarade att hon gärna ville hjälpa oss och vi bestämde att vi skulle 
gå till the Artistic School of Fashion Design, som är en privatskola i Krakow där vi tror att en massa trendiga 
människor cirkulerar. Vi, Markus och Monica gick till en bar och pratade lite om den polska kulturen, 
människorna och modet. På baren, som var insprängd i berg och hade lite London-känsla, träffade vi deras 
tyska och engelska kurskamrater som mer än gärna ville delta i diskussionen om modet i Polen.  
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Torsdag den 10 november 
I morse gick vi upp tidigt för att hinna till Stella McCartneys kollektion på H&M. Där var det knappt, till 
skillnad från Stockholm, några personer i butiken. Vi kunde lugnt och stillsamt gå och plocka ut de kläder vi 
ville ha. Vi köpte även fika och kassettband till bandspelaren innan vår fokusgrupp med ett kompisgäng från 
Gallerian skulle genomföras. De skulle dyka upp på vårt hotell klockan 12. Vi skyndade oss hem, städade och 
dukade upp trevligt med fika. Klockan 12.10 hade fortfarande ingen fokusgrupp dykt upp så vi ringde en av 
killarna. Inget svar, vi ringde igen men fortfarande inget svar. Vi hade blivit blåsta! 
 
På eftermiddagen skulle vi träffa Monica. Hon tog med oss till spårvagnarna och ca 15 min senare befann vi oss 
i en annan del av Krakow. Väl framme fick vi genast ett intryck och känsla av mode, trender och kreativitet. Vi 
gick runt och fotade lite medan Monica pratade med lärare och studenter på skolan. Det visade sig att de snart 
skulle stänga men vi kom i alla fall fram till att det kunde vara värdefullt att intervjua Monica och två andra 
tjejer.  Tjejerna var lite oroliga över språket och kände sig lite blyga inför att tala engelska, trots att det gick hur 
bra som helst. Vi ska tillbaka på lördag för att intervjua fler studenter på skolan och Monica följer då med som 
support. 
 
Det började kurra i magen igen så Monica sa att hon skulle ta oss till ett bra pirogställe så vi fick prova på 
klassiska polska piroger. Vi beslutade oss för att beställa in lite smårätter med linssallad, kikärtssallad, tortillas 
och förstås polska piroger med kålfyllning. Mycket gott men att Monica skulle insistera på att stå för kalaset 
hade vi inte räknat med… 
 
Fredag den 11 november 
På eftermiddagen gav vi oss av till ”Gallerian”, vilket var det enda ställe som var öppet på Polens nationaldag. 
Vi beslutade oss för att fortsätta med vår observationsstudie av de polska konsumenterna; vi fotade folk, folks 
kläder, kläder i affärerna och så vidare. Vi konstaterade och höll fortfarande fast vid att det var mycket spetsiga 
skor, pälskragar, utsvängda och hårt slitna jeans som gäller. Polackerna verkar även gilla nylontyg på jackorna.  
 
Återigen fick vi en internationell känsla av att vara i Krakow. Vi kommer att tänka på den första kvällen då en 
ung kvinna kom fram till oss och berättade att det var hiphop och dancekväll på ett av uteställena. Liknande 
känsla fick vi då vi besökte en pub en kväll med våra nyvunna vänner. Puben var trendigt inredd, med en 
kubansk fotoutställning på väggarna. Tills det att någon började tala till en på blixtsnabb polska kunde man för 
ett ögonblick glömma bort att man befann sig i Polen. Det kändes snarare som att man var på ett trendigt ställe i 
New York eller London. Hur som helst verkar de vara öppna för internationell påverkan och de verkar inte 
rädda för att ta till sig av nyheter. På hotellrummets TV och i taxibilarna kunde vi höra alltifrån polsk hiphop till 
ABBA och modern popmusik. Här tycks finnas något för varje individuell smak och det är rätt imponerande med 
tanke på att 98 procent av befolkningen är polsk. Vi frågade en av våra polska vänner hur det kom sig att man 
såg så få människor med utländskt påbrå i Polen. Till svar fick vi: ”Nazisterna tog hand om det.” En fjärdedel 
av Polens befolkning dog under andra världskriget fick vi veta under ett besök i Auschwitz. 
 
Måndag den 14 november 
För att summera våra intryck från Krakow så kan vi säga att polackerna verkar njuta av livet och förutspår en 
framtid med en mix av tradition och innovation, och ignorerar ofta små vanliga regler; de gör vad de vill göra. 
Många av dem som vi har träffat röker, överallt. Trots att det är ett förbud mot att röka inomhus gör 
människorna det, och ingen bryr sig utan låter det bara hända. Lite här och var kan man se klotter på 
husväggarna. Detta kan vara en reaktion på hur det var åren före 1989, då staten förbjöd människor att måla 
sina hus i färger utom grått. Idag är knappt några av husen gråa. Efter århundraden där andra sagt åt 
polackerna vad de får och inte får göra, njuter de idag av sin frihet att kunna säga exakt vad de tycker.   
  
Krakow är en otroligt spännande stad. Klubbarna är trendigt inredda, restaurangerna stilfulla och 
spårvagnarna överfulla av människor under rusningstrafiken. Amerikansk fast food är något som man lätt kan 
hitta lite varstans i stan; framför allt McDonalds gyllene båge men även kedjor som Pizza Hut och Kentucky 
Fried Chicken. En måltid kostar ungefär 15 zloty, motsvarande ungefär 45 kr, men då ska man ha i åtanke att 
polackerna tjänar betydligt mindre än vi i Sverige. Samma sak gäller designerkläder i Polen som upprätthåller i 
princip samma priser som i Sverige. 20 % av polackernas löner går till nationella sjukförsäkringar vilket visar 
på en anpassning till det sociala nätverket. Den inhemska maten och drycken är dock löjligt billig. Ett glas rött 
vin ute på krogen kostar ungefär 12 kr och vill man ha en av de berömda pretzels som säljs i varje gathörn får 
man slänga fram ungefär 2,50 kr. I de små kioskerna som finns belägna ute på stans gator hittar vi tidningar 
som Elle, National Geographic, Newsweek och Playboy. Vi passade även på att besöka en av biograferna i det 
stora köpcentret Kaszimierz; de flesta filmerna var amerikanska med polsk textning. 
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Polackerna är nyfikna, gästvänliga och ärliga människor. Vår nyfunna polska vän, Monica, släpade omkring oss 
till diverse platser där vi kunde träffa människor att intervjua. Hon mötte oss vid spårvagnsstationen tidigt på 
lördagsmorgonen; dessförinnan hade hon köpt biljetter så att allt skulle gå smidigt, för att sedan vägra låta oss 
betala. Detta var inte en engångsföreteelse utan något som upprepades flertalet gånger. Hon hade en järnvilja 
och insisterade på att bjuda oss på fikat, middagen och vinet på krogen… hon hade ju lovat oss. Det gick inte att 
få en syl i vädret, hur mycket vi än försökte. Vi var gäster i hennes land. Den hårda och ibland burdusa tonen 
som vi tidigare uppfattade att polackerna hade var som bortblåst. Vi uppfattar dem snarare som raka och ärliga. 
Det tog ett tag att adaptera till deras sätt att vara, men då man inser hur de fungerar, förstår man att de är 
enormt varma och tillmötesgående människor med stor nyfikenhet på den västerländska kulturen. Idag berättade 
vår polska vän Monica hur avundsjuk hennes rumskompis var på henne, eftersom hon fick spendera så mycket 
tid med oss från Sverige. Hon gav oss blommor som farvälpresent. Vi blev enormt rörda och tacksamma. Vi sa 
till henne att hon absolut måste komma och hälsa på oss i Sverige. Hon svarade: “Well, I don’t know, I have to 
go to Warsaw and visit my Italian” boyfriend”. Ytterligare ett exempel på deras raka sätt att vara. Som svensk 
hade man säkert stått där och sagt ”självklart”, trots att man innerst inne vetat att de aldrig hade blivit av.     
 

4 Redogörelse av respondenter 
 
För att för läsaren förtydliga bilden av de personer vi intervjuat kommer vi i detta kapitel att 
presentera de fem fokusgrupperna som vi genomfört. Vi kommer att ge en kort beskrivning av 
samtliga respondenter, hur vi uppfattade dem, samt vad de hade på sig. Dessutom kommer vi 
att beskriva var intervjuarena ägde rum, samt hur stämningen var då de genomfördes.   
 

4.1 Fokusgrupp 1  
 
Fokusgrupp 1 genomfördes i en lokal på den skola, Artistic School of Fashion Design, som 
respondenterna studerade på. Rummet var litet och ganska sterilt, men lämpade sig ändå väl 
för en intervju eftersom det var tyst och lugnt därinne. Dessutom var det den plats där 
respondenterna befann sig då de rekryterades vilket bidrog till att de kände sig hemma i 
miljön. Respondenterna var inte vänner sedan tidigare, men heller inte helt främmande för 
varandra eftersom skolan de studerade vid var relativ liten. Stämningen under intervjun var 
lugn och sansad med en mycket bra diskussion där respondenterna talade självmant utan att 
moderatorn behövde blandas in allt för mycket. Samtalet gav en tydlig indikation på att de 
intervjuade var väl insatta i modevärlden. Vår uppfattning var att det inte berörde 
respondenterna särskilt mycket att intervjun spelades in på band.   
 
Respondenter 

 
Alexandra 25 år uppfattades som vänlig och varm. Hon utstrålade 
självmedvetenhet, men på ett ödmjukt sätt. Hon var väl medveten om alla de 
fördomar som fanns om polsk modekonsumtion och var beredd att hålla med 
om mycket av dem. Hon uttalade att hon sällan bryr sig om vad andra tycker 
om henne, något som visade sig i hennes val av frisyr. Trots att hon var 
medveten om att många ansåg att dreadlocks passade bäst på knarkare, ansåg 
hon att det var ett sätt att visa på livslust och frihet. Utöver hennes utmärkande 
hår klädde hon sig ganska vanligt; byxor i svart bomull, brun V-ringad tröja, 
bruna spetsiga stövlar, samt ett långt halsband med orangea och bruna pärlor.   
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Sara 22 år hade en lugn, försynt och lite blygsam framtoning. Hon hade god 
insikt i skillnaden mellan väst och Östeuropa eftersom hon studerat i England. 
Hon talade långsamt och tydligt på ett blygt men ändå ärligt och rakt sätt. Sara 
var klädd i en röd tight polotröja och en vit skjorta med röda ränder. Över detta 
bar hon en svart kavaj med en tillhörande svart kjol som slutade strax under 
knäna. Som bevis på att hon oftast låter funktionalitet hamna först när det gäller 
hennes klädval, pekade hon på sina bekväma gympaskor. Trots att hon ansåg 
att höga klackar var på modet, ville hon inte bära detta av bekvämlighetsskäl.   
 
Ewa 20 år, var den yngsta av respondenterna i gruppen och hon var också den 
mest spralliga och fnissiga av dem. Hon, liksom de övriga respondenterna hade 
bra insikt i vad som försiggick på den internationella modemarknaden. Ibland 
gav hon intrycket av att vara ganska påverkbar då hon ofta höll med övriga 
respondenter.  Hon bar vida, utsvängda och bredrandiga manchesterbyxor i 
beigt och en randig tröja med huva.   

 
 

4.2 Fokusgrupp 2 
 
Även denna fokusgrupp genomfördes på Artistic School of Fashion Design i ett klassrum. 
Rummet kändes konstnärligt kreativt och var fullt av krokimålningar, tavelstafflin, teckningar 
och målningar, skapade av eleverna på skolan. Genom en kontaktperson, en svensk kille som 
för tillfället studerar i Krakow, hade vi lärt känna Monica som mer än gärna ville hjälpa oss 
att finna respondenter. Hon hade tagit med oss, och hennes vän Joanna till denna skola och 
där fann vi Caroline. Dessa tre utgjorde en fokusgrupp. Samtalet var lugnt och sansat och till 
en början lite blygsamt. Allt eftersom diskussionen pågick släppte dock nervositeten hos 
respondenterna och diskussionen flöt på riktigt bra. 
 
Respondenter 

 
Joanna 22 år studerade engelska på universitetet i Krakow. Hon var en glad 
och varm tjej som hade nära till skrattet. Hennes skratt blev dock ibland ett sätt 
att lätta upp en seriös stämning.  Initialt gav hon ett lite oroligt intryck då hon 
började med att ursäkta sig över sin engelska (som förövrigt var mycket bra), 
samt att hon inte var särskilt trendig eller intresserad av mode. Joanna bar ett 
par utsvängda blåa jeans, svarta promenadskor samt en grå- och 
beigespräckligt kofta med blixtlås. Dessutom bar hon ett par hängande 
örhängen med bruna pärlor.   
 
Caroline 20 år studerade modedesign på Artistic School of Fahion Design. 
Hon uppfattades som en lugn, försynt och ärlig tjej som vågade stå för sina 
åsikter. Eftersom hon var den enda i fokusgruppen som studerade modedesign 
var det ofta hon som initierade diskussionerna. Caroline hade på sig en tunn 
ribbstickad grå polotröja, över denna bar hon ett rött linne med eget designat 
tryck.  
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Monica 22 år studerade ekonomisk historia på universitetet. Hon var en 
bestämd tjej men uppfattades ändå som lite osäker till och från. Hon var snäll, 
omtänksam och genuin, trots att hennes dåliga självkänsla ibland gjorde sig 
gällande. Ofta uttryckte hon liknande svar som vad personen som talat innan 
hade sagt. Monica bar ett par bruna utsvängda ullbyxor, en svart topp med en 
rosa omlottkofta över, en blå/brun/turkos skimrande pälssjal samt ett par svarta 
spetsiga läderskor.  

 

4.3 Fokusgrupp 3 
 
Fokusgrupp 3 genomfördes på den Sushirestaurang som en av respondenterna arbetade på. 
Efter att vi varit där och ätit bestämde vi oss för att fråga om ena servitören, Peter, var beredd 
att ställa upp på en intervju. Vi beslöt att vi skulle komma tillbaka då Peter gick av sitt pass 
och då hade han dessutom ringt dit två av sina vänner. Intervjun flöt inte på riktigt lika bra 
som de övriga fokusgrupperna, kanske för att gruppen bestod av enbart killar. Troligtvis 
kände de sig inte lika bekväma i att diskutera trender och klädkonsumtion på samma sätt som 
de tjejer som vi intervjuat. Respondenterna uttryckte kortare svar, varpå moderatorns roll blev 
ganska tydlig. Situationen uppfattades ibland som att respondenterna ville ge kvicka svar så 
att intervjun snabbare skulle ta slut.  
 
Respondenter 

 
Leszek var 23 år och student. Han framstod som en ganska skämtsam person, 
med en positiv inställning till intervjun. Han påpekade dock ett antal gånger 
att vi borde gå till en bar och dricka öl vilket kan tyda på okoncentration från 
hans sida. Han gav inte ett intryck av att ha speciellt egna åsikter utan höll 
ofta med i sin kusins, Milos, resonemang. Svaren blev därför ofta korta och 
inte så utförliga. Leszek bar en tunn grå långärmad tröja med svarta ärmar. 
Till detta hade han på sig ett par blåa jeans och ett par vita gympaskor.  

 
 
Milos 20 år var studerande. Han gav ofta uttömmande svar och verkade finna 
modediskussionen intressant. Han försökte ge ärliga svar och försökte även 
att vara så fokuserad som möjligt, till skillnad från hans kusin Leszek. Milos 
bar en grå t-shirt med vitt tryck, ett par blåa jeans och ett par gympaskor. 
Hans jacka var blå och i nylontyg.  
 
 
  
Peter 20 år arbetade på sushi restaurangen där intervjun hölls. Han verkade 
vara en seriös person och gav många djupa och förklarande svar på intervjun. 
Även Peter ursäktade sig för sin ”dåliga” engelska och verkade emellanåt lite 
obekväm med att prata engelska. Han var en otrolig gentleman och lät oss 
inte bjuda honom på fika. Peter bar ett par blåa jeans och en vit stickad 
polotröja. 
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4.4 Fokusgrupp 4 
 
Det första som hände då vi steg av flygbussen i Krakow var att vi träffade Matteus, en polsk 
man som för tillfället jobbade i Sverige för att tjäna extra pengar. Han hade lovat oss att ta 
med sig två vänner och träffa oss för en intervju. Vi hade stämt träff på stora torget i Krakow 
och gick därefter till ett café för att genomföra fokusgruppsintervjun. Miljön på caféet var en 
aning stimmig, vilket bidrog till att respondenterna stötvis hade lite svårt att fokusera. 
Respondenterna gav ofta uttömmande svar, men till och från märktes att de övriga deltagarna 
hade svårt att koncentrera sig då någon annan talade.     
 
Respondenter 

 
Agnes 22 år studerade på universitetet. Hon var en sprudlande och pratglad tjej, 
full av energi och entusiasm. Hon talade mycket och snabbt och hade en pappa 
som bodde i Norge, varpå hon kunde se skillnader och likheter mellan väst och 
Östeuropa. Trots hennes entusiasm till en början, falnade hon lite under 
intervjuns gång. Kanske för att hon hade svårt att fokusera. Agnes bar en svart 
båtringad tight topp, ett par blåa utsvängda jeans, en röd halsduk. 
 
 
Matteus 29 år arbetade i Sverige, men var för tillfället i Krakow för att hälsa på 
vänner och familj. Han svävade ofta ut i sina svar och hade lätt för att tappa 
fokus på diskussionsfrågorna. Ibland var det svårt att uppfatta vart han ville 
komma med sina resonemang, kanske delvis på grund av språkliga svårigheter. 
De utmärkande draget hos Matteus var hans hår. Han bar blåa jeans, vita 
gympaskor och en röd munktröja. 
 
 

 
Margret 23 år studerade filmvetenskap. Vid en första anblick framstod hon som 
en aning obekväm med hela intervjusituationen och även det faktum att vi skulle 
spela in intervjun. Vi fick dessutom veta att hon haft mycket att göra i skolan och 
att hon därför var stressad och trött. Detta avspeglade sig dock inte alls under 
själva intervjun då hon gav långa och uttömmande svar. Margret bar tvättade 
jeans med en tjock stickad polotröja samt en mörk jacka.  

 

4.5 Fokusgrupp 5 
 
Denna intervju genomfördes på Artistic School of Fashion Design i de klassrum där vi fann 
respondenterna. Rummet var fullt av modeteckningar på väggarna, samt stora ritbord och 
modeller. Tre av medlemmarna i klassen var beredda att ställa upp på en intervju under deras 
lunchrast.  
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Respondenter 

 
Dominika var en 21 årig tjej som studerade modedesign på skolan. Hon 
uppfattades som en cool och självsäker tjej med mycket positiv energi. Hon 
talade perfekt engelska med en amerikans accent och det visade sig att hon bott i 
Kanada under en längre tid. Hennes anpassning till den kanadensiska kulturen 
gjorde sig gällande i hennes klädstil och även hennes sätt att prata. Hon bar blåa 
jeans med rak skärning, en gul topp med en vit kofta över. På fötterna bar hon e
par vita Adidas gympaskor.  

tt 

                                                

 
Kasia 22 år studerade arkitektur och modedesign på Artistic School of Fashion 
Design. Hon var en tystlåten och blyg tjej som inte ville synas och vara i 
centrum av andra människors uppmärksamhet. Hon uppfattades som 
eftertänksam i sina svar vilket gjorde att de kändes ärliga och genomtänkta.  Hon 
bar en svart kjol med en ojämn vit kant nertill, till detta bar hon en 
leopardmönstrad topp med en vit kofta över. Hon hade också på sig ett par vita 
trubbiga stövlar med svart spraymålning vid skaftet och tån. 
 
 
Beata 25 år studerar modedesign på Artistic School of Fashion Design. Hon var 
en sprudlande tjej som stod upp för sina åsikter även om de inte skiljde sig 
märkvärt från de svar vi tidigare fått från andra respondenter. Hon bar en grön 
tröja med bruna armar och polokrage. Över denna hade hon på sig en kortärmad 
uppknäppt jeansskjorta. Hon bar blåa jeans och rektangulära glasögon med 
silverfärgade bågar.  
 
 

 

5 Teori 
 
Teorier har för avsikt att ge en beskrivning av ett visst fenomen av verkligheten. En teoretisk 
referensram blir därför nödvändig att använda sig av i syfte att förklara det problemområde 
som man vill undersöka. Det fungerar även som en kunskapsmässig begränsning och kommer 
att påverka på vilket sätt vi närmar oss vårt problemområde.95 Vi har valt att använda teorier 
som behandlar kultur, påverkansfaktorer på modet, konsumtionsprodukter samt 
postmodernismen.    
 
Inledningsvis förklarar vi hur man kan betrakta fenomenet konsumtion, samt de motsättningar 
som ligger till grund för hur man analyserar betydelser och meningar av konsumtion. Mening 
och betydelser uppstår i den kulturella världen och för att dessa ska kunna överföras till 
konsumtionsprodukter krävs ett medel. Detta medel är, enligt McCracken, modeindustrin.96 
Många vetenskapsmän, industrianalytiker och journalister förnekar emellertid starkt att 
modeindustrin skulle kunna bestämma eller hantera konsumenternas acceptans av nya trender. 
Istället föreslår de att trender styrs via stilar som olika konsumenter förespråkar, varför vi 

 
95 Christensen, Lars et al Marknadsundersökning – en handbok (2001), s. 63 
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väljer att beakta både konsumentbeteende samt industrin som påverkansfaktorer. Även 
kulturen specificerar hur vi ser på samhället och människan utifrån klass, status, kön, ålder, 
yrke och så vidare. All kategorisering hjälper till att guida människan; därmed blir det viktigt 
att förklara hur kulturen kan skapa ett ramverk för hur individer beter sig. Vi avlutar 
teoridiskussionen genom att förklara de tre perspektiven av stil ur ett semiotiskt perspektiv.  
 

5.1 Konsumentdialektik 
 
Konsumtion kan ses som ett medel för meningsskapande och människor ingår ständigt i 
sociala processer då konsumtionsbeslut måste fattas. Richard Elliot menar att människor inte 
ska illustreras som passiva offer för diverse marknadsföringspåtryckningar, utan istället är en 
aktiv del i skapandet av mening.97 Dialektik står för de motsättningar som individer 
konfronteras med i konsumtionsprocessen. Firat menar att eftersom människor inte är 
enhetliga i sitt sätt att agera måste de betraktas som fragmenterade. I den postmoderna 
kulturen flyr människan från enighet och konsekvens till att bli mer splittrad i sitt sätt att 
vara.98 Richard Elliot tar upp dessa motsättningar för att analysera konkurrerande betydelser 
och meningar av konsumtion.99  
 

5.1.1 Materiellt vs symboliskt 
 
Så fort en produkt tillfredställer psykiska behov, istället för endast materiella behov, kan man 
tala om symbolisk mening. Detta används då konsumenten söker efter mening i tillvaron. 
Postmodernismen föreslår att konsumenter inte längre konsumerar produkter för deras 
materiella värde utan istället konsumeras den symboliska meningen av produkterna. Detta 
semiotiska perspektiv talar om produkter som symboler. Symboler analyseras semiotiskt 
genom att tala om systemet av tecken av vad de betyder. Dock innebär detta en oändlig kedja 
där ett tecken leder till ett annat, utan att det finns något verklig förankring utanför detta 
system. Alla meningar blir på så vis socialt konstruerade utan att det finns någon essentiell 
extern referenspunkt. Symbolisk tydning är irrationell och fungerar på en omedveten nivå. 
Men människor är aldrig uteslutande materiella eller uteslutande symboliskt 
meningsskapande, de är alltid ett hopkok av de båda. Den materialistiska aspekten handlar om 
människans valmöjligheter och ofta finns en del av oss som handlar rationellt.100

 

5.1.2 Rationalitet vs irrationalitet 
 
Postmodernismen talar ofta om att individen är fragmenterad, det vill säga splittrad och 
osammanhängande. Detta leder till att konsumenten upplever rationalitet och irrationalitet på 
samma gång. Konsumtion är alltid ambivalent och motsägelsefull.  Konceptet om rationalitet 
vs irrationalitet liknar utvecklingen om motiverade val, vilket trycker på rollen av känslornas 
roll i beslutsprocessen. Motiverade val drivs av en emotionell önskan att nå ett särskilt slut, 
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det vill säga att det ska bli på ett särkskilt sätt. Utifrån detta perspektiv är rationella 
informationsprocesser ganska ovanliga.101  
 

5.1.3 Kontinuitet vs förändring 
 
McCracken menar att konsumtionsprodukter, i detta fall modekläder, spelar en stor roll både 
när det gäller förändring i ett samhälle och som ett sätt att överleva denna förändring. Kläder 
fungerar därmed som ett medel för både kontinuitet och förändring. Om vi börjar med 
begreppet kontinuitet handlar detta om att modekläder blir ett sätt för människor att veta hur 
de ska förhålla sig till sin omgivning, de bildar en sorts karta av den sociala verkligheten som 
människor kan lita på. Kulturen blir därmed synlig för individer i ett samhälle på ett konkret 
sätt, nämligen via olika kläder.102  Dessa blir inte enbart en indikator på kulturen i ett 
samhälle utan de fungerar även som ett sätt att övertyga oss att saker och ting är på ett visst 
sätt. En man i kostym till exempel utstrålar säkert mer auktoritet än en man i fritidskläder. På 
detta sätt blir kläderna konservativt sätt att hålla saker på plats.103  
 
Å andra sidan menar McCracken att olika produkters funktion i samhället inte enbart handlar 
om kontinuitet utan även om förändring. Han talar om två typer av förändring. Dels menar 
han att olika konsumtionsprodukter är medel genom vilka en grupp kan vara nytänkande. Ett 
vanligt mönster är att en grupp överger gamla produkter som de associeras med och sedan 
börja använda sig av produkter från andra grupper. Trickle-down teorin är ett exempel på 
detta. Radikala feminister under 60-talet är ett exempel på då kvinnor gjorde uppror och 
letade efter mer passande kläder än de traditionellt kvinnliga.104 Den andra typen av 
förändring handlar om att grupper indikerar till varandra vad som är lämpliga produkter att 
konsumera för den status som gruppen är ute efter. Detta är extra viktigt i början då en grupp 
skapas. När gruppen uppnått någon form av konsensus, fungerar produkterna som ett sätt att 
visa gruppens identitet till dess omgivning.105

 

5.2 Industrins påverkan på modet 
 
Enligt Sproles beror modeindustrins överlevnad på regelbundna stilförändringar. Årligen eller 
säsongsmässigt måste konsumenter bli övertalade eller fritt välja att ersätta gammalt mode till 
förmån för nytt, trots att deras gamla kläder varken är urvuxna, trasiga eller funktionellt 
odugliga.106 Historiskt sett har modeindustrin blivit tillskriven den största makten över 
modetrender. Denna roll har uppstått till stor del på grund av stora europeiska och 
amerikanska modeskapare. Det enklaste sättet att betrakta modeindustrin fungerar på liknande 
sätt som inom reklamvärlden där man sammanför kulturell mening och konsumentprodukter i 
till exempel TV, magasin och tidningar. Här tar modeindustrin nya klädstilar eller 
inredningsstilar och tillskriver dem mening utifrån den etablerade kulturella världen.107 På 
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detta sätt kan alltså modedesigners masskommunicera trender och designermärken i TV, radio 
och tidningar.  
 
Massåterförsäljarens roll är stor eftersom den blir länken mellan designers och konsumenten. 
Därmed blir återförsäljare oavsiktligt diktatorer av olika val när vissa dominerande trender 
erbjuds och marknadsförs till konsumenter, som till exempel färgval. Industrin har alltså en 
viktig roll då det gäller att övertyga konsumenter om nya modetrender, dock är omfattningen 
av hur stor influenserna är från designers, media och återförsäljare, svårt att avgöra och 
varierar mellan olika stilar och tidpunkter.108  
 

5.3 Konsumentbeteendets påverkan på modet 
 
Teorin om konsumentbeteende pekar på vad som kommer att bli modernt, istället för att 
betrakta industrin som ledare av modetrender. Här finns en motsättning mellan olika former 
av ledarskap. Sproles föreslår olika konkurrerande perspektiv av hur konsumenter bestämmer 
riktlinjerna av nya trender.109  

5.3.1 Överklassteorin om mode 
 
Överklassteorin ser på modelivscykler ur ett klassiskt perspektiv. Den tyska socialfilosofen 
George Simmel beskriver detta som trickle-down teorin. Han beskriver att människan ständigt 
förändras med hjälp av mode och att det är överklassen som styr. Han menar att det först är 
överklassen som anammar nya stilar, och så fort lägre klasser börjar kopiera deras stil byter de 
till något nytt, eftersom de drivs av att differentiera sig från den stora massan. Lägre klasser 
kommer att sträva mot de övre klasserna och tillslut når en modetrend den lägsta av 
klasserna.110 Simmel menar därmed att modets popularitet och tillväxt tillslut leder till dess 
egen självförstörelse.111 I vilken utsträckning modet når de lägsta klasserna är dock svårt att 
avgöra eftersom det finns få återgivningar av underklassens mode. McCracken använder 
”chase and flight” som en bättre benämning på detta fenomen, eftersom han menar att de 
lägre klasserna jagar överklassen uppåt och tvingar dem att ändra sig.112   
 

5.3.2 Konformitet 
 
Mode kan betraktas som ett socialt fenomen med interaktion. Den sociala interaktionen kan 
beskrivas utifrån Veblens ”bandwagon effect”.113 Med bandwagoneffekten menar Veblen att 
det finns en positiv korrelation mellan en konsuments beteende och andra konsumenters 
beteenden. Bokstavligt talat är bandwagon en vagn som transporterar bandmedlemmarna i en 
parad. Att åka i vagnen är populärt eftersom man kan njuta av musiken bekvämt utan att 
behöva gå. Termen ”jumping on the bandwagon” används därför i bemärkelsen att delta i en 
växande populär trend. Bandwagoneffekten utgörs av idén att människor ofta gör saker för att 
många andra människor gör det.  
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Detta kan liknas vid en slags konformitet som uttrycker ”vad alla andra verkar göra”, snarare 
än vad ”vi”, vår grupp alltid har gjort. Konformiteten förklarar inte hur symboliska koder ska 
tolkas, utan kräver bara en antenn för vad alla andra gör. Konformitetsregeln ger lite utrymme 
för det annorlunda eftersom den baseras på en rädsla av att inte smälta in. Detta synsätt 
tenderar att inträffa i grupper som å ena sidan strävar efter jämlikhet utan status eller 
maktskillnader, och som å andra sidan är svagt sammanhållna utan gemensamma traditioner, 
till exempel människor som slumpvis placeras tillsammans i en nybyggd förort och som alla 
är separerade från sina ursprungliga rötter. Bryter man mot konformitetsregeln kan detta få 
konsekvenser; skvaller, spydigheter och social uteslutning. Den erbjuder liten chans till 
förändring på grund av dess strävan efter jämlikhet. Ingen vill sticka ut eller dra 
uppmärksamheten från andra. Konformitet kommer till dess rätt i situationer där vi har få 
ledtrådar om hur vi ska bete oss och situationer som vi har lite erfarenhet av. Vad vi behöver 
göra är att observera vad andra gör och detta kan leda till blygsamma och upprepbara former 
av beteende.114 Detta fenomen kan appliceras på modekonsumtion. Effekten är ofta negativt 
refererad till som flockinstinkten, och är vanligtvis speciellt applicerbar på tonåringar och 
ungdomar. Utan att undersöka olika aspekter av en produkt, tenderar dessa konsumenter att 
följa den stora massan utan att reflektera över för- och nackdelar med olika alternativ. 115

5.3.3 Subkulturella ledarskapsteorin 
 
Ytterligare en modeteori är den subkulturella innovationsteorin vilken innebär att nya moden 
skapas utifrån subkulturella grupper såsom svarta, punkare, homosexuella, hippies, etniska 
grupper och så vidare. Subkulturer kan generera en helt ny process av modespridning, 
eftersom de ofta har en förmåga att uppfinna nya stilar på ett kreativt sätt.116 De anammar ofta 
en mer radikal form av kulturellt nyskapande eftersom de rör sig ifrån de normer som råder i 
samhället. 117  Inom vissa subkulturer kan innovationer bli en viktig del i deras kultur och så 
småningom kommer detta att uppfattas av den stora massan. Ofta skapas då en beundran för 
subkulturens kreativitet, från människor som står utanför. På detta sätt sprids stilen från 
subkulturen till den stora massan av befolkningen. Här handlar det om att en del av kulturen 
är under konstant förändring vilket driver samhället och ekonomin framåt.  Kanske uppstår 
detta genom trickle-down effekten, där stilen hoppar över från den ursprungliga subkulturen 
till överklassen, för att sedan droppa ner till lägre klasser. Alternativt kan det vara så att 
industrin tar över kontrollen och gör via massproduktion objekten tillgängliga för innovatörer 
på konsumentmarknaderna. På detta sätt blir subkulturens identitet och symboler införlivade i 
den dominerande kulturen och många av de subkulturella trenderna blir så småningom 
”mainstream”.118  
 

5.3.4 Förebilder 
 
Den mest generella teorin om ledarskap är den som föreslår att nästan vilken kreativ eller 
innovativ person som helst kan bli ledare eller förebild för en modetrend, förutsatt att deras 
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innovativa val är i linje med det sociala klimatet och följer dagens livsstilar. Inom denna teori 
betraktas inte modeledarskap längre som en begränsning till överklassen. Istället föreslås att 
nya moden uppstår från en process där många nya stilar kommer att tävla om acceptans hos 
konsumenterna. Dessa stilar representerar den existerande trenden gällande konsumenternas 
smak och kommer långsamt att vinna en konkurrensfördel genom ökad acceptans och 
slutligen bli moderna. När en ny modetrend börjar kommer konsumenternas smak till en 
början inte vara särskilt framträdande, men eftersom ledaren kommer att förmedla vad som är 
en passande smak, kommer konsumentens smak successivt att få genomslagskraft.  Ledarens 
prestige kan också komma att i framtiden legitimera hans/hennes val. Följaktligen blir en ny 
kollektiv smak etablerad. Ledarens val måste ligga i linje med det historiska sammanhanget 
av mode för att få en kollektiv acceptans.119  
 
En annan idé om förebilder bygger på att vissa människor med hög status utövar social 
kontroll. Detta kan förekomma i kamratgruppen, arbetsplatsen eller samhället i stort som till 
exempel massmedia. Ofta då vi får frågan varför vi beter oss på ett visst sätt blir svaret; ”för 
att den och den gör så”, där ”den och den” är en inflytelserik person, till exempel en vän som 
man beundrar, eller en känd person som man ser upp till. Trots att förebilder verkar ge oss 
stor valfrihet, ger dessa oss ändå ledtrådar för hur vi ska klä oss, prata, tänka och så vidare. 
Teorin om förebilder ger oss inte bara valmöjligheter, den ger oss även snabba och frekventa 
förändringar. Teorin kräver en övervakning av influenser, jämföringar med vänner och 
kollegor och uppdateringar av konsumentvaror som är nödvändiga för att kunna ge uttryck för 
vår identitet och livsstil.120

 
Vidare skapar modevärlden nya kulturella meningar som tas i anspråk av förebilder. Dessa 
människor hjälper till och uppmuntrar till att förändra den existerande kulturen. Förebilder är 
individer som påverkar andra på grund av deras skönhet, sociala status, prestationer, talanger 
eller liknande. Dessa typer av individer fungerar också som förebilder och meningsskapare till 
individer med lägre ställning, det vill säga trickle-down effekten. Det kan som ovan nämnt 
handla om överklass, filmstjärnor, musikartister eller över huvud taget högaktningsfulla 
individer som uppskattas på ett eller annat sätt av andra. Dessa individer är ofta inte rädda för 
kulturell förändring, gällande stil, attityder, idéer och så vidare, utan sprider deras nytänkande 
till deras ”underordnade” som sedan kan härma dem.121  
 

5.4 Kulturens påverkan 
 
Med den kulturella världen menas den värld där individen lever sitt vardagliga liv. Kulturen är 
den lins genom individen tittar för att avgöra hur man ska agera och tolka olika situationer. 
Den bestämmer hur världen ska bli sedd och fungerar som en mall för mänskliga aktiviteter. 
Kulturen ger liv åt världen genom att ge den mening.122 Den ger samhället kulturella 
konventioner, vilka kan beskrivas som oskrivna förväntningar som bekräftar medlemskap i en 
kultur och bekräftar det gällande.123 Konventioner bidrar till människors förståelse för sin 
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sociala tillvaro och ger dem därmed orientering i kulturen.124  Konventioner gör att 
människan har förväntningar på hon ska klä sig, bete sig och agera i olika situationer. 
Dessutom hjälper konventioner till att, genom redundans eller förutsägbarhet, veta hur 
individer ska förhålla sig till varandra och förenklar kommunikationen kulturmedlemmar 
emellan.125  
 
Konsumtionsprodukter bär ofta på kulturell mening som sträcker sig över deras faktiska 
användarvärde. Dessa meningar är föränderliga och ändras ständigt. Ideligen pågår ett flöde 
mellan olika delar av den sociala världen, med hjälp av designers, konsumenter, producenter, 
marknadsförare och så vidare. McCracken menar att kulturell mening skapas från den 
kulturella världen för att sedan föras vidare till konsumentprodukter. Därefter förs meningen 
vidare från objektet till den individuella konsumenten. Med andra ord kan man säga att 
kulturellt meningsskapande finns lokaliserad på tre platser; i den kulturella världen, i 
konsumentprodukten och hos individen.126  
 

5.5 Stilen – en dimension av semiotisk analys 
 
Det är viktigt att inse att konsumenter ständigt söker nya stilar. Därför måste man närmare 
undersöka den sociala process som involverar konsumentens smak gällande önskvärd livsstil. 
Fokus måste därför riktas till att beakta den livsstil som man vill tillhöra, där olika grupper 
och klasser kämpar och tävlar för att förstärka sin egen position.127

 
Allteftersom livsstilen börjar ersätta den sociala klassen som det huvudsakliga momentet för 
social gruppering och en källa till social identitet, blir idén om stil också en viktig faktor i 
samhället. Det finns tre olika infallsvinklar på begreppet stil. Trots skiftet från en 
dominerande social stil till en livsstil, kan alla tre perspektiven kombineras på olika områden 
och problem. Deras gemensamma nämnare är att de alla antar att en relation finns mellan 
individens frihet och sociala beslut, men att de kommer till uttryck på olika sätt.128   
 
Idén om en individuell stil har blivit en viktig del i litteraturen, musiken, konsten och modet, 
där uttrycket att ”uppnå sin egen stil” är det ultimata för att differentiera sig själv. Alla har sin 
egen stil på många olika plan, med saker som man gör, men vilken slags mening uttrycker 
individuell stil? Vissa säger att den inte utgör någon mening alls. För dem blir den 
individuella stilen ett uttryck för identiteten, ett slags fingeravtryck. Den individuella stilen 
hos en persons röst tillåter en att känna igen vem som pratar. För andra har stilen en 
uttryckande mening. Stilen blir här ett uttryck för känslor, attityder samt personligheten. Detta 
kan vara ett resultat av en medveten bildning eller imitation.129

 
Den sociala stilen bygger på idén att stilen uttrycker vår sociala position, ”vilka vi är” utifrån 
kategorier såsom klass, kön, ålder, sociala relationer och vad vi gör i termer av sociala 
aktiviteter. Social stil är externt motiverat och bestämt av sociala faktorer som är utom vår 
egen kontroll. Denna idé bygger inte på att individens betydelse försvinner, men dess värde 
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och vikt förminskas.130 En människas sociala stil, kan fungera i syfte att stärka sociala 
relationer genom att man deltar i ett socialt liv. Firat menar att konsumenter använder 
konsumtionsprodukter inom den sociala kontexten där de konstruerar och bibehåller ens 
identitet. Konsumtionen blir därmed en social akt där symbolisk mening, sociala koder och 
relationer skapas.131

 
Livsstilen kombinerar den individuella och den sociala stilen. Å ena sidan är den social, en 
gruppstil, även om gruppen som den består av är geografiskt åtskild och inte karaktäriserad av 
sociala positioner som klass, kön och ålder, eller jämförbara stabila aktiviteter som yrke, utan 
av delade konsumentbeteenden (gemensam smak), gemensamma fritidsvanor (sport, resmål) 
och delade attityder för sociala frågor, till exempel delade attityder gällande miljöfrågor, 
genusfrågor och så vidare. Livsstilen kan förklara och identifiera olika människors identitet 
och tillhörighet.132 Å andra sidan är livsstilar också individuella. Till skillnad från 
traditionella sociala stilar är livsstilar skiftande. Den försvagar homogeniteten, ökar 
valmöjligheterna och tar bort kravet att klä sig på ett sätt som överensstämmer med ålder, kön, 
klass, yrke och även nationalitet. Skillnaderna att klä sig mellan män och kvinnor, unga och 
gamla samt mellan olika sociala klasser och yrken, kanske inte har försvunnit helt men de har 
gradvis fått mindre tyngd. Trots att människor kan vara medvetna om att deras val också är 
delade av miljoner andra människor världen över, kan de likväl känna att deras stil i första 
hand är individuell och personlig, och att de på ett kreativt sätt använder semiotiska källor 
som blir tillgängliga för dem via kulturella industrier. Detta stärks ytterligare genom att 
identiteter kopplade till olika livsstilar är instabila och kan överges och göras om när som 
helst. Som ett resultat av detta uppstår ett behov att hela tiden övervaka livsstilen i media och 
omgivningen. De moderna konsumenterna är fysiskt passiva men mentalt sett väldigt 
upptagna. Konsumtion är nu mer än någonsin en upplevelse som är lokaliserad i huvudet.133 
Kläder och livsstilar är en sammansättning av konnotationer. En välsydd, dyr vit tröja 
konnoterar till exempel elegans, en känsla av formalitet och så vidare. Denna kan kombineras 
med ett par gröna armybyxor med camouflagemotiv och konnotationen blir då djungeläventyr 
och tuffhet. Modet idag introducerar människor för nya symboliska meningar av 
konsumtionsvaror och genomsyrar numera många andra områden till att konnotera vikten av 
att vara inne och uppdaterad med det senaste modet.134 Konsumentprodukter fungerar inte 
enbart för att konstruera vår identitet utan talar även om för andra vilka vi är och hur de ska 
bete sig mot oss.135  
 
Man kan också betrakta konsumtionen som ett medel för att uppnå våra ideal. Den moderna 
konsumenten verkar vilja ha mer och mer saker och det blir en svårt att få nog.136 Det finns 
ofta ett gap mellan verkligheten och något slags ideal av hur man vill leva sitt liv. Detta kan 
förklaras som ett koncept av ”displaced meanings”; olika objekt som konsumeras av olika 
personer fungerar som broar för meningar som är svåra att uppnå. Problemet med att försöka 
uppnå allt vi önskar är att det i slutändan inte finns någon mening att bli förflyttad till. Vi blir 
fästa vid den ideala livsstilen och på vägen skyddas vi från att förlora våra föreställningar om 
denna perfekta livsstil genom att köpa en vara. Från Bourdieus synvinkel kan vi uppnå den 
ideala livsstilen genom att konsumera olika objekt som associeras med den livsstilen. Detta 
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kan komma att skydda den önskade livsstilen från verkligheten genom att isolera en viss 
sak.137  
 

6 Analys 
 
I kvalitativa analyser är kontexten, det vill säga sammanhanget, av stor vikt. Kvalitativ 
forskning innebär en ständig och fortlöpande analys av fakta, ända från faktainsamlingens 
början.138 Den är med andra ord processuell, vilket innebär att insamling av data och analys 
sker samtidigt eftersom det är vi som författare och forskare som utför både insamling av 
empiri samt genomför analysarbetet.139 Från och med den dag då idén till uppsatsarbetet 
uppkom, till det att vi reste till Krakow, har tankar och idéer uppstått löpande. Med den 
teoretiska referensramen i huvudet började analysarbetet med andra ord i ett tidigt skede av 
processen.  
 
Vi har försökt att göra analysdelen så beskrivande och målande som möjligt genom att 
använda oss av citat från fokusgruppsintervjuerna. Dessa citat är de som vi anser är de 
tydligaste och mest beskrivande utsagor som vi funnit för att representera de polska 
konsumenternas inställning.  Då de flesta av teorierna går in i varandra och kan appliceras på 
flera fenomen samtidigt, har vi valt att ställa upp våra huvudpoänger i ett antal teman. Vi 
förklarar hur respondenterna uppfattar modekläder som konsumtionsprodukter, klargör de 
största trendsättarna, hur konsumenterna kan påverka varandra och slutligen hur de kan vara 
fragmenterade i sitt agerande. Dessa teman använder vi för att underlätta för läsaren att se de 
kopplingar som vi gjort mellan teori och empiri eftersom flera områden berörs parallellt.  
 

6.1 Modekläder som konsumtionsprodukter 
 
Konsumtionsprodukter kommunicerar ofta kulturell mening som sträcker sig över deras 
faktiska användarvärde. Denna typ av mening är av föränderlig karaktär och de kulturella 
betydelserna ändras ständigt.140 Sedan kommunismens fall har stor utveckling skett och 
meningar och betydelser av kläder har förändrats. 
 

6.1.1 Kontinuitet och förändring 
 
Polen är ett land som kännetecknas av stor ekonomisk tillväxt på kort tid. Samhällsbilden ser 
idag radikalt annorlunda ut mot vad den gjorde för femton år sedan.  Från att ha varit ett 
kommunistiskt land med strikta förhållningsregler gällande människors klädval, till 
kommunismens fall då samtliga konsumtionsprodukter släpptes fria, har det därefter skett 
stora förändringar i landet. Några av respondenternas minnen från kommunisttiden får belysa 
den då rådande situationen;”There was no toilet paper, there was nothing in the shops”(Ewa), 
eller “Clothes in that time was not colourful, when I have seen pictures from that time it is 
only grey and dark colours” (Joanna). En annan uttrycker sig så här; “My mom told me that if 
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you came to school in jeans, the teacher would tease you because you were rich and that is 
not how it was supposed to be during the communism, everyone should have the same amount 
of money” (Dominika). Flera av de respondenter vi intervjuat ser tillbaka på kommunisttiden 
som en ”konstig” del av landets historia. Margret förklarar kommunismen som en tragisk del 
av Polens historia och att hon inte kan göra annat än att skratta åt att man för tjugo år sedan 
inte ens kunde handla saker som man tyckte om. Det är helt annorlunda nu, berättar hon; nu 
kan man köpa vad som helst.  
 
Den tydligaste skillnaden idag jämfört med kommunisttiden är att konsumenterna har ett fritt 
val att konsumera vad de vill och de flesta produkter finns numera tillgängliga i butiker. 
Under den kommunistiska eran fanns endast en butik, vid namn Pewex, där människorna 
kunde handla kläder som kom från väst. Dominika beskriver det så här; ”there was one store 
called Pewex…and you could only buy things in dollars, and jeans were like 20 dollars, they 
were like wow”. Kulturen gör sig tydligt gällande i Polen eftersom det hänt en hel del med 
människornas inställning till kläder. Vi anser att Polen är färgat av de ideologiska system som 
funnits i landet. Kommunismen med dess förbud mot att bära originella kläder har bidragit till 
en rädsla hos folk att ha en avvikande stil. Flertalet respondenter tar upp fenomenet ”rädslan 
att vara annorlunda”, där många härrör detta till kommunisttiden och som en bieffekt av 
denna. Under kommunisttiden fanns en trygghet i att klä sig som alla andra. Vi ser att det 
finns en stor skillnad mellan den äldre generationen i Polen jämfört med dem som var unga 
under kommunisttiden. En möjlig tolkning är att kläder i Polen både skapar kontinuitet och 
förändring. Då snabba förändringar har skett, och pågår idag med stor intensitet, så fungerar 
konsumtionsprodukter (läs kläder) som en trygghet. Polackernas kulturella arv guidar dem 
och visar hur dem ska förhålla sig till den sociala verkligheten. Kulturen gör sig alltså 
gällande för dessa på ett konkret sätt via deras klädval.141 Kläderna blir ett medel för att 
upprätthålla kontinuitet bland människorna, speciellt genom dess tydliga form av symboliskt 
meningsskapande. 
 
Då vi intervjuar våra respondenter står det klart att många av dem är rädda för det ovissa. 
Eftersom människor i landet länge varit styrda blev det en stor omställning då de fick rätten 
att välja som fria konsumenter. Att ha vuxit upp i en miljö där det inte fanns utrymme att 
differentiera sig via sitt klädval, sätter sina spår i konsumenternas beteende än idag.  
Utsvävningar uppskattades inte av den dåtida regimen, och i synnerhet hos den äldre 
generationen är detta djupt rotat. Många av respondenterna framhåller att polackerna är rädda 
för att sticka ut; “People are not brave in choosing clothes” (Caroline). Vi har själva 
reflekterat över detta; resultatet blir att människor börjar klä sig på ett ganska opersonligt sätt, 
eftersom ett fel sätt att klä sig skulle avslöja för världen att de har misslyckats. Detta kan 
tolkas som en efterverkning av kommunisttiden då människorna inte tilläts klä sig i alltför 
utstickande färger. I ett tidsrum då hela samhällssystemet var kontrollerat fick man genast ett 
ont öga på sig om kläderna var alltför iögonfallande. Några av våra respondenter förklarar att 
detta är särskilt tydligt bland den äldre generationen, där de flesta har en mycket traditionell 
och konservativ inställning till kläder. Så här uttrycker sig Alexandra; if you gonna buy some 
new shoes, they are black…that is why polish streets are dark and boring, not colorful, 
everybody dress the same” (Alexandra). På detta sätt överförs kontinuiteten i den äldre 
generationen sätt att tänka till ungdomar idag. 
 
Däremot märks att de unga människorna i Polen vuxit upp under andra förhållanden än sina 
föräldrar, och vi får det bekräftat av dem själva. De kulturella konventionerna har ändrats och 
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generationernas uppfattningar går åt olika håll; “We are the new generation so we look at 
fashion in a different way” (Sara). Generellt ser vi ett mer våghalsigt agerande från 
ungdomarna, men fortfarande är det fråga om en balansgång så att man inte blir uttittad eller 
chockar omgivningen. Beträffande kommunismens påverkan på dagens rådande 
klädkonsumtion uttrycker sig Joanna så här; ”Maybe it has affected the way we dress today 
because everything was grey, but now everything is colourful” (Joanna). Leszek upplever 
situationen på liknande vis; ”in communism…everything was grey, dark or black…now 
people wear colourful clothes just to show off, so they can be noticed on the street” (Leszek, 
23 år).  
 
Uppfattningen om att generationernas åsikter särskiljer sig gör att de polska ungdomarna dras 
mellan kontinuitet och förändring. Å ena sidan är det viktigt att vara traditionsbunden och 
bibehålla respekten genom att inte bära alltför utstickande kläder. Monika säger så här; ”Of 
course my parents don’t like when I choose clothes which can chock and my parents don’t 
like when I cut my hair or change something”. Å andra sidan är den yngre generationen 
hungrig på att vara delaktiga i förändringsprocessen som pågår i landet; de flesta har en 
generellt positiv inställning till modebranschens utveckling. Detta illustrerar tydligt att 
människan som konsument, likväl som de olika roller som skapar människans identitet, är 
ambivalent i sitt sätt att resonera kring kläder.   
 

6.2 Trendsättare   
 
Kläder bär på mening som skapas utifrån den rådande kulturen. Klädernas kulturella mening 
överförs sedan i sin tur till konsumenten. Ständigt pågår ett flöde mellan olika delar av den 
sociala världen med hjälp av modeindustrin såsom producenter och marknadsförare.142 
Modeindustrin skapar nya klädstilar och tillskriver dem mening utifrån den kulturella världen 
och gör dem tillgängliga för konsumenten.143 Modeindustrin har historiskt sett blivit 
tillskriven den största makten över modetrender144 och att den har stor påverkan på polska 
konsumenter är tydligt. TV, magasin och massåterförsäljare är alla källor till inspiration för 
polackerna. Detta är även något som vi får bekräftat från majoriteten av våra respondenter.   
 

6.2.1 Klädbutiker 
 
Många polacker trycker starkt på att modetrender kan följas om man ser till klädaffärernas 
utbud, och många anser att återförsäljarna har mycket att säga till om gällande folks klädval. 
Klädkedjor och butiker fungerar som tunga inspirationskällor och återförsäljarnas roll är stor 
ifråga om vilka trender som kommer att få genomslagskraft i landet, exempelvis vilka 
modefärger som blir populära.145 Undermedvetet blir polska konsumenter utsatta för olika 
typer av kläder under vissa tidsperioder vilket ger direktiv utifrån rådande modetrender.146  
 
Eftersom utbudet av klädbutiker i Polen fortfarande är ganska begränsat, är de polska 
konsumenternas valmöjligheter inte så stora. Men polackerna är inte bara begränsade vad 
gäller antalet butiker utan även av deras sortiment. Några respondenter uttryckte ett missnöje 
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mot detta, då de hävdar att många inhemska producenter sällan uppdaterar sitt sortiment, eller 
försöker anamma trender från den internationella modescenen. Vi ser det som ytterligare en 
ökning av massåterförsäljarnas makt på den polska marknaden. Detta förstärks av 
konsumenternas ”låt-gå-tänk”.  Konsumenternas inrotade filosofi sträcker sig flera år tillbaka 
i tiden då de begränsades av en mycket snäv ekonomi och därmed blev tvungna att acceptera 
de kläder som erbjöds billigt.  
 
Det finns en tudelning i sättet att betrakta återförsäljarnas inflytande beroende på vem man 
talar med. Studenterna från modeskolan beskriver ofta butikernas makt på ett bekymrat vis 
eftersom många av dem förespråkar en originalitet i deras sätt att klä sig. De anser att 
butikerna bidrar till den homogenitet som finns bland människorna i Polen. Joanna får 
illustrera detta; ”most of the stores have the same clothes and if you go from one store to 
another everything is the same, and the same, and the same, nothing original”. Många av 
dem vi talat med förklarar ändå optimistiskt att de anser att butikernas makt fyller en funktion 
eftersom de ger konsumenten riktlinjer på vad som är trendigt. Monica säger så här; “It is 
important what you see in the shop”. Butikerna ger dessutom en indikation på vad andra 
konsumenter kommer att bära för kläder, vilket indirekt kan kännas betryggande för den 
vilsna konsumenten. Margret sa så här; “when yellow is on top or modern, there are a lot of 
yellow things in the shops so...you always see it and it has some kind of influence on your 
decision to buy it or not”. 
 
Den avgörande anledningen till varför större delen av de polska konsumenterna oftast handlar 
hos de inhemska återförsäljarna bottnar i att de lyckas hålla lägre priser än de internationella 
kedjorna. Denna situation bidrar till att konsumenterna blir tvingade att acceptera den 
homogenitet som finns i butikerna. Däremot menar vi att bättre ekonomiska förutsättningar 
skulle bidra till att konsumenterna efterlyste större diversifikation i butikernas utbud. Många 
säger uttryckligen att de tycker att det är väldigt tråkigt att utbudet ser likadant ut vart man än 
går och handlar. Vi tror alltså att det i många fall inte är brist på intresse från polackernas 
sida, utan snarare att det undertrycks av bland annat de ekonomiska förutsättningarna. Många 
av respondenterna uttrycker att en konsumtion av dyra kläder ligger långt ifrån deras 
verklighet då inköpen begränsas av en snäv budget. De jämför med sin omgivning, och det 
verkar inte finnas någon norm i samhället att man ska klä sig trendigt eller med dyra kläder. 
Det är svårt att utveckla ett intresse för något som man inte har förutsättningar för, vilket 
innebär att de inte är lika attraherade av andra inspirationskällor, som exempelvis massmedia.  
 

6.2.2 Massmedia 
 
Massmedia är en annan inspirationskälla för polackerna och då främst massmedia som 
kommer från väst. Såpoperor, internationella filmer och modemagasin är det som nämns 
återkommande. Det finns en fascination över västvärlden och från det massmediala ges en 
möjlighet för polackerna att komma i kontakt med övriga världen och internationella moden. 
”Polish fashion comes from TV...whatever we see in the movies and the American soap operas 
and music videos, whatever is shown in TV affects people” (Ewa).  
 
Utifrån respondenterna att döma finns det två grupper där vi kan särskilja delade resonemang 
om massmedias inflytande. De flesta anger samma källor till inspiration, främst modemagasin 
och TV. Vad som skiljer grupperna åt är att den ena gruppen uttrycker en problematik i att 
utbudet av internationella modemagasin är fattigt. Detta tolkar vi som att denna grupp har ett 
uttalat intresse för mode och därmed efterfrågar en större variation och högre kvalitet på de 
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kanaler som finns idag.  Alexandra säger så här om massmedias inflytande; “people just pick 
up something that they see in magazines but Polish magazines are so poor...we don’t have 
fashion like fashion...in some countries you have Vogue, this is high fashion”. Dessutom 
uppger de att många polacker saknar förutsättningar för att kunna ta del av internationella 
modetrender. Dominika tror att det är svårt att influera polacker via TV eftersom få har 
tillgång till kabel-TV. Därmed uppstår en avsaknad av inspirationskällor för polackerna vilket 
resulterar i att de får svårare att ta till sig nya trender. Den andra gruppen ger uttryck för 
magasin och TV som inspirationskälla utan att resonera kring problematiken att utbudet skulle 
vara torftigt. Snarare får vi en känsla av att det är inspirationskällor som de gärna tar till sig 
av. Vi tolkar det som att polackerna blir inspirerade men sedan inte riktigt har chansen att 
”förverkliga” sin inspiration eftersom det finns en begränsning i utbudet av massmediala 
kanaler.    
 

6.3 Konsumenter påverkar varandra 
 
Sproles talar om att det finns ett perspektiv som menar att konsumenter bestämmer riktlinjer 
för nya trender.147 Han menar att människors beteenden påverkar varandra och för modet 
framåt. Teorierna om konformitet, subkulturer och förebilder är de som vi anser är mest 
applicerbara på den polska kulturen och modet. 
 

6.3.1 Konformitet 
 
Teorin om bandwagoneffekten bygger på att det finns ett positivt samband mellan en 
konsuments beteende och andra konsumenters beteenden. Detta innebär att människor ofta 
beter sig på samma sätt som andra människor gör.148 Fenomenet är i stor utsträckning 
applicerbart på polsk modekonsumtion, och många av de intervjuade gav uttryck för den 
homogenitet som råder bland polackernas klädstilar. Polska konsumenter tenderar att följa 
den stora massan och ordet ”normal” uppkom ofta som ett sätt att beskriva hur de vill att deras 
klädval ska uppfattas av andra. Genom att studera andra konsumenters beteende ges det 
riktlinjer för hur de ska klä sig för att uppfattas som normala. Joanna uttrycker sig så här då vi 
frågar om hennes klädval ”I would like to be in the middle you know, not trendy and not to 
passé, like in the middle, general, normal”. Några andra säger sig så här; “I try to be in the 
middle…in some way I try to be normal” (Caroline) eller; “People in Poland wear normal 
clothes, nothing special” (Peter). 
 
Vi anser att konformitetsregeln ger en bra beskrivning av detta fenomen då den menar att det 
finns lite utrymme för det som är annorlunda, eftersom den är baserad på en rädsla av att inte 
smälta in. Detta synsätt tenderar att inträffa i grupper som strävar efter jämlikhet utan 
status.149 Enligt vår tolkning är detta återigen en kvarleva av kommunisttiden. Då Polen var 
styrt utifrån en planekonomi med idéer som byggde på att alla skulle ha samma 
förutsättningar, ansågs det inte passande att sticka ut med sina kläder. Några uttrycker sig så 
här om människor som bar annorlunda kläder under kommunisttiden; “the government wasn’t 
really excited about it and really didn’t like it because it showed that they were into west...if 
someone showed that he is into west with his clothes then the government and the police 
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observed him because they thought that he did something to break the government” 
(Margret). Med tanke på att många polacker vuxit upp under förhållanden då detta synsätt 
präglat samhällsbilden av hur man ska klä sig, anser vi inte att det är konstigt att polackerna är 
restriktiva i sin framtoning. Dominika delar med sig av något som speglar sättet man såg på 
människornas klädval; “My mom told me that if you came to the school in jeans, the teacher 
would tease you because you were rich and that is not how it was supposed to be during the 
communism, everyone should have the same amount of money”. 
 
Konformitetsregeln bygger på att om man bryter mot denna kan det få konsekvenser i form av 
skvaller, spydigheter och social uteslutning. Detta gör att ingen vill sticka ut eller dra 
uppmärksamheten från andra.150 Rädslan för att andra människor ska stirra eller tycka att man 
är konstig gör sig tydligt gällande hos respondenterna; ”I don’t want to walk on the street and 
people say, oh look at him” (Peter). Alexandra är en respondent som uttrycker en konsekvens 
av att bryta mot konformitetsregeln. Hon har själv upplevt andra människors negativa 
kommentarer och fördomar gentemot hennes frisyr. Eftersom hon har så kallade ”dreadlocks” 
får hon ofta höra kommentarer som till exempel anspelar på att hon är galen eller tar droger. 
Detta är även något som kan reflektera vad människor väljer att bära för kläder: “A lot of girls 
maybe go to a shop and see something she really likes, but then she might think, oh no...none 
of my friends have something like this so she just buys jeans and t-shirt because it is safe” 
(Agnes). 
 
Då människor observerar andra i sin rädsla att vara originella kan det leda till blygsamma och 
upprepbara former av beteende.151 Detta är precis vad som hänt i Polen. Effekten är ofta 
negativt refererad till som flockinstinkten, och är vanligtvis speciellt applicerbar på tonåringar 
och ungdomar. I Polen görs detta ännu mer gällande utifrån den äldre generationen att döma 
och återigen kan vi härröra beteendet till kommunisttiden. Detta avspeglas klart hos den yngre 
generationen eftersom de, å ena sidan vill visa dem äldre respekt och, å andra sidan vill bli 
respekterade av omgivningen. Dock ser vi redan nu tendenser på att nästa generation kommer 
att vara öppnare för variation och mer diversifierade i sina klädval. Många av de konservativa 
idéer som finns kvar hos de äldre överförs till de yngre, men troligtvis inte i samma 
utsträckning. Polen är under transformation och trendkänsligheten hos folket börjar gradvis att 
öka. Vi anar en vilja att hänga med i det nutida samhället och det nutida Europa. Det finns en 
öppenhet hos den yngre generationen som inte existerar bland de äldre. Vi kan tolka det som 
att nästa generation kommer att ha en lösare hållen konformitetsregel med färre konsekvenser 
om man bryter den. Detta innebär i sin tur att även fördomar och inskränkta uppfattningar om 
det som är annorlunda kommer att förmildras. Dagens ungdomar kommer troligtvis att vara 
öppnare och mer lyhörda gentemot sina barn.  
 

6.3.2 Subkulturer och förebilder 
 
Subkulturer kan ofta komma att skapa nya vägar att sprida modet på, då de har en innovativ 
förmåga att upptäcka nya trender.152 De anammar ofta en mer radikal form av kulturellt 
nyskapande eftersom de går ifrån de normer som råder i samhället.153 Eftersom 98 % är 
polacker i Polen är subkulturerna här inte lika extrema som i många andra länder, i alla fall ur 
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en etnisk synpunkt. Vi tolkar det som att det fanns en viss avsaknad av subkulturer under 
kommunismen då alla människor tvingades klä sig homogent. Vissa av dessa tendenser kan vi 
skåda än idag, vilket kan vara en bieffekt av denna period.  
 
Trickle-downeffekten bygger på idén att då vissa grupper av människor imiterar individer i en 
högre klass i hierarkin får vi förändringar i modet. Då den övre klassen känner att modet blir 
uttröttat eller tråkigt på grund av att det är alltför populärt uppstår en snobbeffekt, eller en 
trickle-downeffekt. Människor kan då välja att antingen anpassa sig till modet eller att välja 
att inte göra det. Ofta finner överklassen något nytt att anamma.154 Trickle-downeffekten 
bygger på idén om det gamla klassamhället då det fanns tydliga skillnader mellan över- och 
underklass. Denna uppdelning känns för statisk för att kunna analysera den nutida polska 
konsumtionsmarknaden. Däremot kan man använda teorin i syfte att analysera hur 
modemedvetna grupper, eller subkulturer, för modet framåt genom deras strävan att särskilja 
sig från den stora massan. Här handlar det inte om ekonomiska aspekter utan snarare det 
intresse eller den kompetens som en viss grupp av människor har inom modeområdet, 
exempelvis modestudenterna på Artistic School of Fashion design vilka utgör en subkultur. 
Denna modifikation av trickle-downeffekten närmar sig teorin om ledarskap vilken föreslår 
att nästan vilken kreativ eller innovativ person som helst kan bli förebild för en modetrend. 
Inom denna teori begränsas alltså inte modeledarskap endast till överklassen.155

 
Jämför vi de respondenter som vi talat med kan det vara lämpligt att dela in dem i två 
grupper; dels gruppen med studenterna på modeskolan, övriga personer får utgöra den andra 
gruppen. Vi ser tydliga mönster på att modestudenterna resonerar annorlunda kring trender. 
Detta understryks genom deras sätt att klä sig och hur de diskuterar kring trender. Vad 
människor gör fel idag är, enligt modestudenterna, att de följer den stora massan. Det viktiga 
är snarare att skapa sin egen stil eftersom originalitet är något som anses fint bland 
modestudenterna. Beata säger såhär;”Fashion is not something that you can make uniforms 
for everybody. Fashion has to be flexible”. De väljer att anamma nya sätt att klä sig då en 
trend når den stora massan, eftersom de inte vill identifiera sig med allmänheten. Som tidigare 
nämnts ifrågasätter många av dem modet som presenteras i TV och tidningar och tycker att 
den generella framställningen av modet är tråkigt och alldeles för homogent.  Hur ser man då 
till att vara originell? De flesta av dem syr sina egna kläder och hittar inspirationen i många 
second hand butiker som de anser inte har den kommersiella klangen över sig som många 
butikskedjor har. Ofta anser de att dagens masstrender är passé, de gillar att ligga steget före 
allmänheten. Sara, från Artistic School of Fashion design uttrycker sig såhär; “People that 
like fashion and are in to fashion there minds are different, because we follow what is going 
on. So I think we are ahead, our minds are ahead...and in one year or six month it is in the 
store but then we don’t like it anymore”.  
 
Majoriteten av de polska konsumenter som vi intervjuat anger att de inte är särskilt 
modemedvetna eller intresserade av mode i allmänhet, men ändå tittar de på andra människor 
för att finna inspiration. Många nämner en personlig klädstil och originalitet som ett idealläge 
för hur man ska klä sig. Samtidigt uttrycker de en rädsla för att sticka ut och dra 
uppmärksamheten till sig. Monica uttrycker en paradox då hon å ena sidan säger att; “I do not 
care about what other people think”, för att senare i intervjun hävda;”If I like something my 
friends has to like it too, otherwise they will look at me because I’m different”. Vi tolkar det 
som att majoriteten av polackerna hellre väntar tills en modetrend fått acceptans innan de 
själva väljer att konsumera den, trots att de gärna önskar att skulle våga klä sig mer originellt.  
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När modestudenterna resonerar kring subkulturer får vi en känsla av att de förespråkar 
mångsidighet i samhället där fler subkulturer gärna får ta plats. Alexandra får belysa det 
upplevda problemet;”I think Polish people are scared, they don’t have any ideas any 
imagination. They are so boring and scared of every difference. Maybe because we only one 
colour, one nation, you never see black people, yellow people, like no differences”. 
Subkulturer verkar alltså vara något som de tycker är bra och borde finnas mer av i Polen. 
Modestudenternas agerande sticker ut från den stora massan vilket troligtvis på sikt kommer 
att bidra till en ökad heterogenitet och mångkultur i samhället. Detta eftersom de faktiskt gör 
handlig av vad den stora massan, det vill säga majoriteten av övriga respondenter, egentligen 
skulle vilja leva upp till men inte vågar på grund av rädsla att inte passa in. De båda grupperna 
delar alltså uppfattningen om hur modetrender bör följas. Skillnaden är att modestudenterna 
hela tiden drivs av en vilja att differentiera sig och därmed för modet framåt. Den andra 
gruppen ser upp till de innovativa idéer som subkulturen förespråkar, samt deras 
självmedvetna mod att sticka ut, men väljer trots allt att vänta på en trends kollektiva 
acceptans. Trots att den stora massan ser människor med personliga klädstilar som förebilder 
innebär detta inte nödvändigtvis att de imiterar dessa. Ibland stannar det vid en beundran eller 
inspiration. Trickle-downeffekten gör sig gällande då den övriga massan anammar 
modestudenternas verk och det sker en neddroppning i hierarkin. Då modestudenterna 
uppmärksammar att den stora massan börjar imitera dem tvingas de återigen att förlita sig på 
sin innovativa förmåga.  
 

6.4 Den fragmenterade konsumenten  
 
Postmodernismen ser på människan som fragmenterad och osammanhängande och förnekar 
att människans subjekt är enhetligt och stabilt.156 Människan anpassar sig till olika kontexter 
och kommer därmed att agera olika i olika situationer. Ofta finns motsägelser i människors 
sätt att handla. Konsumentdialektik bygger på att människor påverkas av motsättningar i en 
konsumtionssituation.157 Den fragmenterade bild som postmodernismen talar om gör sig 
tydligt gällande i respondenternas resonemang kring mode och kläder. Å ena sidan trycker de 
på vikten av att framhäva sin personlighet och det originella, sin individuella stil. Å andra 
sidan vill de flesta bli uppfattade som normala och inte verka annorlunda, två motsägelsefulla 
argument. Vissa anger att de inte bryr sig om märken men å andra sidan säger de implicit att 
de gör det eftersom de handlar i secondhandbutiker för att hitta märkeskläder till ett 
överkomligt pris. Agnes till exempel, ger utryck för detta då hon säger sig inte förstå vissa av 
hennes kompisar som sparar pengar för att sedan spendera dem på ett enda plagg, bara för att 
det har ett känt märke. Många anger att de endast skulle köpa märkeskläder på grund av deras 
kvalitetsmässiga funktion, snarare än att varumärket i sig skulle ge mervärde i form av 
exempelvis image för konsumenten. Vi anar ändå ett intresse för märken, särskilt hos de 
modestuderande respondenterna; ”if you are rich you can buy a Louis Vuitton bag” 
(Dominika). Vi tolkar det som att det finns en fascination för varumärken som tydligare hade 
kommit till uttryck om polackerna hade haft råd att konsumera dem i större utsträckning.    
 
Modekonsumtion kan ses som ett tämligen irrationellt sätt att spendera sina pengar på, då fullt 
funktionsdugliga kläder får ge vika för mer uppdaterade kläder från dagens senaste 
modetrender. Eftersom polackerna är begränsade av sin ekonomi tolkar vi det som att de ofta 
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blir tvungna att tänka mer rationellt i en konsumtionssituation än de kanske skulle vilja. Det 
verkar som om konsumenterna måste tänka mer långsiktigt. Alexandra förklarar det som att 
lite av det praktiska tänkt som fanns under kommunismen, i viss utsträckning finns inrotad 
hos människor även idag. Hon berättar att om man under kommunismen skulle köpa en tröja, 
hade man ständigt i åtanke att denna tröja skulle bäras under en väldigt lång tid framöver. 
Därför var det viktigt att matcha tröjan till vad som fanns i resten av garderoben; oftast mörka 
och inte så färgstarka nyanser av kläder. Än idag får alltså det symboliska som modet 
förmedlar ibland ge vika åt funktionaliteten. Komfort och materiella kriterier hamnar istället i 
centrum eftersom man hoppas att de kläder som köps ska räcka ett tag. Samtidigt kan vi tolka 
det som en strävan bland våra respondenter att kunna efterfölja dagens mode och trender i det 
polska samhället. Ibland är det tvärtom, att symboliken får ge vika för den egna stilen. “I do 
not care what other people say, but sometimes I have to care about it…when I am going to 
talk to my boss I have to wear another clothes, formal clothes and then I know that I have to 
wear dark suit and skirt” (Monica)  

6.4.1 Sociala kontexter och relationer 
 
Konsumtion är ett sätt att delta i ett socialt liv och det är också viktigt i syfte att stärka sociala 
relationer.158 Ser man till de polska konsumenterna är det tydligt att de anpassar sig till olika 
sociala sammanhang. Det ges exempel på hur de klär sig för att inte sticka ut. Återigen måste 
vi trycka på kommunismens inverkan på hur polackerna idag väljer att klä sig och blir 
tvungna att på nytt belysa interaktionen mellan den äldre och den yngre generationen. Många 
av våra respondenter menar att den äldre generationen fortfarande är relativt tråkig och 
konservativ i sin klädstil och drar sig för förändringar. Det är tydligt att det finns en relation 
mellan individens frihet och sociala beslut.159  Detta kan åskådliggöras genom att de unga 
anpassar sin stil och klädval efter deras föräldrars eller mor/farföräldrars preferenser och 
åsikter. Monica uttrycker sig så här; “when I go to my parents or grandperents...I wear rather 
formal clothes, not pink and not yellow”.  
 
Den sociala stilen bygger på idén att stilen uttrycker vår sociala position, ”vilka vi är”. Social 
stil är externt motiverat och bestäms av sociala faktorer som är utom vår egen kontroll. Denna 
idé bygger inte på att individens betydelse försvinner, men dess värde och vikt förminskas.160 
”I think I like something but my friends has to like it too, otherwise they will look at me that 
I’m different” (Monica). Här ges det uttryck för respondentens behov av att få acceptans från 
sin omgivning. Detta uppfattar vi som vanligt i Polen. Samtidigt ger samma respondent 
uttryck för hur viktigt det är att vara sin egen person och att vara originell. Dock tolkar vi det 
som att polackerna i dagsläget ser till den sociala acceptansen i större utsträckning då de 
resonerar kring mode.  
 

6.4.2 Individuell stil 
 
Att våga uttrycka sin egen stil är det bästa sättet att differentiera sig och få fram sin unika 
personlighet. Gemensamt för många av våra respondenter är att de trycker på vikten av att ha 
en individuell stil och inte lägger för mycket vikt vid andra personers åsikter. Viktigare är att 
hitta kläder som matchar ens personlighet:”maybe fashion is something that everyone should 
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have his or her style, fashion is not like you can say that everyone will feel good in this kind of 
fashion” (Matteus) 
 
På vilket sätt uttrycker respondenterna sin individuella stil? Kasia förklarar sin stil som ett 
uttryck för känslor, attityder och personligheten. ”it depends on my mood for example, it 
depends on how I feel…today I have a good day…so I am wearing a funny t-shirt…sometimes 
I like to wear clothes that are different and like when other people think I am an artist, and 
sometimes wear dark clothes, like don’t look at me” (Margret). Detta är ytterligare ett 
exempel på att konsumenten inte alltid är konsekvent i sitt resonemang, utan snarare kluven 
då hon låter stilen styras av känslorna. Ytterligare ett exempel på den fragmenterade 
konsumenten gällande att ha en individuell stil ger Caroline; ”Very often I think if it is 
original or not, I like original clothes. I like to wear some different clothes than other 
people”. I nästa mening ger hon uttryck för att hon vill vara så normal som möjligt och inte 
dra till sig uppmärksamhet. Vi anar en motsättning då de själva förespråkar originaliteten men 
inom ramar för vad de själva anser är acceptabelt. Många av dem som uttrycker att originalitet 
är viktigt har ändå fördomar om andra människor som kan upplevas som originella i deras 
stilar:”I try to be open but sometimes I do like when I see almost naked girls that look like 
cheap whores, sorry but it is true, they think that they are in to fashion but it is sad” 
(Alexandra). 
 
Vissa, främst de manliga respondenterna anser inte att kläder är en viktig kommunikatör för 
att framhäva sin identitet och personlighet, utan trycker istället på karaktärsdrag. Enligt Peter 
är det mest betydelsefulla vad människor har i huvudet och i själen:”If I see somebody in the 
street and go for this person they can wear some bad clothes but if I talk with this person and 
know some information about him…clothes don’t describe this person”.  Även Milos 
uttrycker att kläder inte är särskilt betydelsefullt då man vill hävda sin personlighet; “why do I 
have to buy clothes? Cause I have to wear something, I can’t go naked!” Utifrån deras övriga 
resonemang att döma, tolkar vi det dock som att det snarare handlar om ett ointresse från 
deras sida. Så länge de håller sig inom ramarna för det som uppfattas som normalt, bryr de sig 
inte om att följa trender.   
 
I Polen finns en vilja att vara individualistisk men inom ramarna för vad som är accepterat. 
Man får gärna vara annorlunda, men på ett ”lagom” sätt. Då en trend anammas innebär detta 
att många tar till sig och konsumerar samma fenomen. På vägen kan det innebära en svårighet 
att lyfta fram sin egen personliga identitet, särskilt med tanke på att utbudet i butikerna ser 
snarlikt ut och samhället anpassat sig till samma typer av trender. I förlängningen tror vi att 
detta kan komma att betyda att man konsumerar något som man inte är helt tillfredställd med 
att bära, till exempel att man köper ett särkilt märke för att man inte finner något som är mer 
originellt. Eller vice versa, att man väljer att utesluta ett potentiellt klädköp för att man inte 
finner den originalitet som man är ute. Därmed finns ett behov som inte blir tillfredställt. Det 
senare resonemanget är främst applicerbart på de modestuderande respondenterna. Dock gav 
även övriga respondenter indikationer på samma fenomen, men missnöjet verkar inte vara lika 
utbrett. Kan de vara så att de symboliska konnotationer som ens klädval förmedlar mister en 
del av sitt värde då många andra konsumenter bär samma typ av kläder? Om man vill vara 
annorlunda och samtidigt följa trenderna, anser vi att det i Polen krävs en mer omfattande 
uppoffring i form av tid och pengar än om man enbart vill följa trenderna. Att följa trender 
innebär att man konsumerar kläder som många i ens omgivning också konsumerar. Detta i sin 
tur kan bli en svårighet där problematiken ligger i att det är besvärligt för en person att 
differentiera sig och hävda sin identitet. 
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6.5 Mode – slöseri eller sätt att uppnå sitt ideal? 
 
Leszeks uttalande ”fashion is a waste of money” är ett exempel på en rådande uppfattning i 
Polen gällande klädkonsumtion. Vissa ser mode som något som uppmuntrar konsumenten att 
köpa saker i onödan vilket resulterar i ett slöseri. Polackernas köpkraft är en viktig aspekt i 
deras konsumtion av mode och 85 - 90 % av de polska konsumenterna ser priset som en viktig 
faktor vid köp av kläder.161 Detta gavs i uttryck i våra intervjuer. Ewa uttryckte sig så här; 
“here in Poland it is very important the price”. 
 
Med tanke på att klädpriserna hos de stora klädkedjorna som Zara, Vero Moda och Hennes & 
Mauritz i stort sett är samma som i Västeuropa, trots att deras inkomstnivåer är avsevärt lägre, 
är det svårt för polackerna att handla moderiktigt. “We earn less so people spend less money 
on clothes and things that are not relevant in our lives...we don’t have that much money to 
spend when it comes to fashion” (Sara). Agnes ger följande exempel då hon jämför Sverige 
och Polen “clothing in Poland is very very expensive, because in Sweden you have similar 
prices on clothing, but in Sweden people earn more money than here”. Den prisrelaterade 
problematiken kommer även i uttryck då Hennes & Mauritz nämndes som exempel i 
förtydligandet av deras ståndpunkt. Hennes & Mauritz beskrivs som en dyr klädbutik där den 
stora massan inte har råd att handla. Så här sa Agnes “I go to H&M sometimes but only 
looking... the prices are too high”. Många polacker har alltså inte privilegiet att kunna köpa 
massproducerade kläder som kopierats av de stora modehusen, utan får finna andra sätt att 
köpa kläder på. Denna aspekt tror vi har en stor påverkan på de polska konsumenterna och en 
trolig orsak till att polackerna har svårt att snabbt ta till sig av nya trender. En av 
respondenterna, Sara som tidigare studerat i England kunde se en stor skillnad mellan 
länderna; ”It is much more difficult to put influence on polish people than english people...in 
England people pick up trends like this (knäpper med fingrarna), they don’t even think...they 
earn more”. De ledande modekedjornas utbud brukar trots allt vara en indikator på rådande 
masstrender som snabbt smittar av sig på konsumenterna.    
 
Sällan nämner respondenterna att de bryr sig om varumärken. Vi upplever det som att 
respondenterna nästan anser att det är självklart att de inte bryr sig om märken och logos. De 
flesta svarar utan vidare eftertanke att varumärken på kläder inte är viktiga; ”it is not 
important for people in general” (Leszek) eller “I don’t care about brand clothes” (Joanna). 
Vi tror att detta härrör från kommunisttiden då det från regeringens sida inte uppskattades att 
bära dyra märkeskläder och att detta fortfarande finns inrotat hos människorna. Däremot tror 
vi att den största orsaken är deras ekonomiska situation. Eftersom de flesta polacker inte har 
råd med dyra varumärken blir de ”tvingade” att inte bry sig, vilket resulterar i att de inte heller 
gör det. Vi uppfattar det inte heller som om det finns någon norm i samhället som säger att 
man ska bära vissa märken. Däremot talar många om att de rika lägger vikt vid varumärken, 
men eftersom det känns långt ifrån mångas egen verklighet verkar de inte bry sig särskilt 
mycket om detta. Joanna sa så här; “I think people who have much money, they care about 
brands, but general people in Poland don’t care about brands”. Med tanke på den, enligt vår 
mening, fascination som finns för västvärlden tror vi att en ökning av polackernas köpstyrka i 
sin tur skulle leda till en förändrad inställning till internationella märkeskläder. Redan under 
kommunismen fanns en fascination för kläder som kom från väst. Detta var visserligen kluvet 
eftersom man gick emot regeringens ideologi om man intresserade sig för dyra kläder, men 
samtidigt fanns en tjusning för det förbjudna. Dominika säger så här om kommunisttiden; “if 
you wore jeans you were like awesome”.   Vi tolkar det som att den kulturella ram som 
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kommunismen gett polackerna skulle ändras tillsammans med människornas ökade 
inkomster. Vidare tolkar vi det som att den kulturella aspekten gällande deras tidigare 
styrelseskick troligtvis på sikt skulle ge vika för deras strävan att utvecklas och förnyas.   
 
Postmodernismen talar om varor som något som människor använder sig av ett tag, för att 
sedan överge dem och gå över till något annat.162 Ofta talas det om produktlivscykler där man 
menar att olika produkter genomgår olika stadier. På liknande vis fungerar mode. 
Modetrender anpassas för konsumenterna163 till en viss tidpunkt och situation.164 På grund av 
att polackerna måste konsumera kläder på ett ekonomiskt sätt genom att tänka långsiktigt blir 
trendfaserna i Polen längre.   
 
Många uttrycker ett intresse för det internationella och detta avspeglas i, förutom 
modeområdet, även inom andra områden i den polska kulturen. Man kan klart se en 
förankring av den västerländska kulturen inom musik, design, mat och så vidare. Dock är det 
många som har svårt att uttrycka vad som är “inne” för tillfället och en del respondenter 
uppger till och med att det inte finns någon särskild modetrend i Polen; ”I don’t 
know…trendy...hmm...I don’t know” (Monika). Andra respondenter gav liknande yttringar; 
”we don’t have trends in fashion now”  (Joanna) eller ”there is no Polish fashion, there is no 
special style” (Leszek). Vi anser att det finns ett flertal anledningar till detta, men att 
fenomenet i slutändan har att göra med den ekonomiska situationen med hög arbetslöshet och 
trög ekonomi. Eftersom en minoritet av landets invånare har råd att konsumera trendiga 
modekläder är efterfrågan inte särskilt stor. Trots vetskapen att de ligger efter och har sämre 
ekonomi än många länder i övriga Europa skäms de inte över att berätta hur situationen ser ut. 
 

6.5.1 Ideal 
 
Klädkonsumtion kan betraktas som ett medel för att uppnå våra ideal. Ofta finns ett gap 
mellan verkligheten och idealet av hur man vill leva sitt liv. Gapet uppstår i spänningen 
mellan den man vill vara och den man faktiskt är och det är här som konsumenten kan 
uppfatta att det blir problematiskt. Detta kan förklaras som ett koncept av ”displaced 
meanings” där olika objekt som konsumeras av olika personer fungerar som broar till ett 
idealläge.165  
 
Som ovan nämnt finns en ekonomisk begränsning vid konsumtion av kläder och trots att 
många kanske skulle vilja konsumera mera moderiktigt är detta svårt. Ett flertal respondenter 
nämner dock sätt att komma runt denna problematik. Att handla second hand eller på rea 
verkar vara bra alternativ för att närma sig ett idealläge. Som tidigare nämnt uppger Agnes 
hur hon försöker undkomma pengamässiga biten genom att handla second hand. Det är 
mycket billigare och ofta har affärerna ett utbud med västerländska märken som kommer från 
exempelvis H&M och GAP vilket gör att hon kan kosta på sig att handla där och samtidigt 
vara trendriktig. Hon belyser även de ekonomiska aspekterna och förstår inte hur vissa av 
hennes vänner väljer att spara pengar under en viss tid för att sedan gå till en dyr affär och 
spendera alla pengar på ett enda klädesplagg. Ändå får vi en känsla av att hon själv gjort på 
liknande sätt om inte pengar varit en begränsning. Agnes säger att hon ofta går till second 
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hand affärer; hon köper inte alltid något men ibland när hon hittar speciella kläder som är i bra 
skick brukar slå till om det bara kostar 10 eller 20 zloty.    

7 Slutsatser 
 
Hur resonerar konsumenter kring trender inom modebranschen och hur förmedlas personlig 
karaktär via sitt klädval? 
 
När kommunismen föll fick polackerna konsumentfrihet och kläders symboliska värde fick 
ökad betydelse. Polackerna blev tvungna att skapa sin egen personlighet och identitet genom 
sina klädval. Trots detta har polska konsumenter svårt att ta till sig av trender och många 
uppger ett ointresse då de resonerar kring kläder. Vill man följa rådande modetrender krävs 
stor ekonomisk och tidsmässig uppoffring. Efter att grundligt jämfört teori med empiri har vi 
funnit de största källorna till påverkan på människors sätt att resonera kring mode och trender.  
 
Klädbutiker påverkar konsumenter i stor utsträckning och många finner att dessa är den 
största källan för inspiration. Inhemska producenter har svårt att tillhandahålla ett varierat 
utbud och de internationella klädkedjorna håller höga priser. Härigenom uppstår en 
problematik då de polska konsumenterna eftersträvar en variation på utbudet men har en 
begränsad ekonomisk förutsättning. I och med denna problematik har de polska konsumenter 
svårt att handla trendriktigt. Även modemagasin och TV influerar konsumenter. Det finns en 
tydlig motsättning bland olika grupper av respondenterna. Modestudenterna anser att 
återförsäljarnas och de massmediala kanalernas utbud är torrt och begränsat, medan övriga 
respondenter representerar en slags acceptans då de inte reflekterar vidare över kanalernas 
homogena utbud. Bland den senare gruppen kan vi också finna mönster av konformitet då de 
gärna väntar och ser vad som fungerar innan de väljer att anamma nya trender. Det anser det 
lättare att följa andra eftersom en viss rädsla för att sticka ut finns. Denna rädsla gör sig inte 
alls lika gällande bland modestudenterna; snarare verkar originalitet och möjligheten att 
differentiera sig värderas högst. Dock inte i alla lägen, vilket anspelar på att konsumenten inte 
är enhetlig utan beter sig olika i olika sammanhang. Vi finner att fragmentering är 
karakteristiskt för den de polska konsumenternas resonemang kring mode. Därmed blir det 
också svårt att finna ett entydigt mönster bland respondenterna. I och med denna ambivalens 
går det inte heller att bortse från kommunismens påverkan på människors synsätt. Deras sätt 
att klä sig härrörs till de gråa, mörka och homogena åren under kommunisttiden då många 
konsumenter fann en trygghet i att klä sig som alla andra. Återigen kan vi spåra en rädsla hos 
människorna att sticka ut och den sociala acceptansen är viktig. Kommunisttiden ger även en 
förklaring till den åsiktsskillnad som finns mellan den yngre generationens och den äldre 
generationens syn på mode. Den yngre generationen klär sig färgglatt som kontrast mot de 
homogena, trista färger som tidigare funnits. Av olika skäl, främst respekt, ser de dock till att 
anpassa sig till den äldre generationens konservatism i vissa fall. 
 
Att vara ”lagom annorlunda” är i Polen accepterat och eftersträvansvärt. Då en trend 
anammas innebär detta att många tar till sig och konsumerar samma fenomen. På vägen kan 
det innebära en svårighet att lyfta fram sin egen personliga identitet, särskilt med tanke på att 
utbuden i butikerna ser snarlika ut, eftersom samhället anpassar sig till samma typer av 
trender. Det blir därmed besvärligt att differentiera sig och hävda sin identitet. Ett gap uppstår 
mellan den man vill vara och den man faktiskt är. Än en gång implicerar respondenterna om 
att en uppoffring krävs för att vara trendriktig. Vissa gör denna uppoffring men den stora 
massan anger att de inte orkar bry sig eller hävdar att mode inte är viktigt för dem. För de som 
har en trendkänsla, modestudenterna exempelvis, blir det lättare att följa, och kanske till och 
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med skapa sina egna trender och originella stilar. Den sociala distinktionen gör sig än en gång 
gällande. 
 
Ofta uppkommer pengarelaterade resonemang som vi tror är grunden till mycket av den 
problematik som finns i landet. Polen har hög arbetslöshet vilket avspeglas i den tröga 
ekonomin. Det kan förefalla lätt att nöja sig med förklaringar som kulturella aspekter, 
homogenitet, massmedias torftighet och så vidare då det resoneras kring mode, men vi tror 
dock att dessa är underordnade det verkliga problemet. Om köpkraften i landet skulle öka 
kommer förmodligen även människors konsumtion av modekläder också att göra det. 
Troligtvis skulle kommunismens efterverkningar i form av rädsla att sticka ut få ge vika om 
det skulle ges bättre ekonomiska förutsättningar. Det är svårt att utveckla ett intresse som man 
inte har förutsättning för. Polackerna blir lite låsta eftersom de inte har samma förutsättningar 
för konsumtion som västvärlden. Trots att det finns ett utbud av internationella klädföretag 
handlar de flesta varor från inhemska producenter på grund av kostnadsmässiga skäl. Därmed 
blir de bundna till det traditionella och konservativa och har svårt att uttrycka vad som är 
trendigt.  
 

8 Avslutande diskussion 
  
Polska konsumenters svårighet att följa trender bottnar i att landet fortfarande är utsatt för hög 
arbetslöshet, som i sig är ett tecken på den tröga ekonomin. Om köpkraften blir starkare i 
Polen kommer troligtvis även människors konsumtion av modekläder att öka. Tar vi det ur 
denna synvinkel är det i princip inget fel på modemarknaden i sig, utan det är snarare 
ekonomin som måste förbättras. Förutsättningarna kommer därmed att utvecklas i positiv 
riktning. Vi tror alltså inte modemarknadens torftiga utbud beror på bristande intresse, utan 
istället måste man ta det hela ett steg längre och undersöka vad modemarknadens 
begränsningar beror på. Skulle polackernas inkomster öka i förhållande till priset på kläder, så 
kommer konsumtionen att öka i takt med efterfrågan. Därmed blir  troligtvis utbudet mer 
omfattande.  
 
Idag lägger inte de polska konsumenterna någon större vikt vid varumärkens imageskapande 
betydelse.  Gör de det, så föredrar man främst internationella klädmärken.  Vi tror återigen att 
detta har att göra med det ekonomiska läget, och intresset för varumärken kommer att få  ökad 
betydelse i takt med en förbättrad privatekonomi. Vi tror också att den inrotade uppfattningen 
om att inte sticka ut kan ha en inverkan på vilka typer av varumärken som konsumeras. Ofta 
nämner respondenterna amerikanska sportmärken såsom Puma, Adidas och Nike vilka kan 
uppfattas som ”säkra” kommersiella varumärken.  
 
I och med det Polska medlemskapet i EU har polackerna blivit mer mobila i sitt sätt att leva. 
Många reser utomlands där fler jobbtillfällen och bättre arbetsförhållanden erbjuds. I och med 
detta hämtas influenser in från västvärlden som senare appliceras på den polska kulturen och 
därmed blir en del av landets förändringsprocess. Vi ser en tydlig fascination för västvärlden 
vilket vi tror kommer avspeglas i det framtida konsumtionsmönstret.  
 

8.1 Förslag till vidare forskning 
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Polackernas vilja att vara originella inom accepterade ramar torde vara tillämpbart på en 
typisk modemedveten svensk. I dagarna går det till exempel att sticka ut med en smal byxa 
och en kortare 60-talsinpirerad kavaj då detta är trendigt, men knappast använt i någon större 
utsträckning. Få skulle dock klä sig så för några år sedan då detta inte var accepterat som en 
trend. En intressant vinkling skulle kunna vara att jämföra olika utvecklingsländers synsätt. 
Hur ser det ut i andra länder, till exempel genom att studera landsspecifika skillnader. Hur 
resonerar konsumenter kring modekonsumtion där?  
 
Det finns en liten välbärgad grupp konsumenter i Polen som är intresserad av att få produkter 
av högsta kvalitet och som inte lägger stor vikt vid pris. Vissa polska företag som har ändrat 
sin produktion till dyrare lyxprodukter har stött på allvarliga problem. Detta för att denna 
konsumentgrupp fortfarande är väldigt liten. En av de inhemska producenterna, Vistula, 
beslutade sig för att öppna en kedja av affärer som var exklusivt inredd och som distribuerade 
relativt dyra kläder; trots att företaget riktade sig till välbärgade unga människor var konceptet 
för avancerat och företaget gick i konkurs. Denna marknad torde ändå ha potential då man ser 
en tendens hos ungdomar att välja varumärken före funktionalitet eftersom de ger dem status i 
deras bekantskapskrets. Ett intressant fenomen att studera skulle kunna vara hur lyxprodukter 
och lyxkonsumtion fungerar bland denna grupp av konsumenter. 
 
Hur har synen på annan typ av konsumtion, till exempel mat eller hygienartiklar förändrats, 
sedan kommunismens fall? Kan man dra några paralleller till hur konsumenter resonerar kring 
kläder eller har utvecklingen skett annorlunda i det här fallet? 
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Bilaga 1: Klädförsäljning i Polen 
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Figur 2 Forecasted Sales of Clothing 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Mode i allmänhet 
• Bryr ni er om mode? 
• Är det viktigt med mode? 
• Anser ni er själva vara modemedvetna? 
• Anpassar ni er till nya trender?  
• Vad avgör vilka typer av kläder ni köper?  
 

Influenser 
• Vad påverkas ni av i ert val av kläder?  
• Vad finner ni inspiration ifrån?  
• Jämför du dig med andra vid val av kläder? Vem jämför du dig med?  
• Är andras åsikter viktigt för er? Varför? 
 

Kultur 
• Vad skulle ni säga var typiskt för den polska kulturen gällande mode?  
• Vad är typiskt för polskt mode? 
• Hur tror ni att ni är påverkade av den kultur ni lever i? 
• Tror ni att ni är påverkade av andra länders kultur? 
 

Kommunikation 
• Vad vill ni förmedla med ert klädval? 
• Vad vill ni kommunicera till omvärlden med ert klädval? Social status, att man har koll, är 

cool, trendig? 
• Klär ni er för att sticka ut eller smälta in? 
• Använder ni kläder som ett sätt att differentiera er identitet ifrån andra? 
• Dömer ni, eller placerar in människor i fack utifrån deras klädval? 
• Ser ni några skillnad mellan olika subkulturer eller grupper av människor? 
 

Generationsskillnader 
• Kan ni se några skillnader mellan er och era föräldrars sätt att klä sig? Vad beror det på i 

så fall?  
• Hur tror ni den äldre generationen ser på mode? 
 

Varumärken 
• Är det viktigt med varumärken?  
• Varför är det viktigt? Varför är det inte viktigt? 
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Bilaga 3
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