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SAMMANFATTNING 

Genom vårt yttre kommunicerar vi en bild av oss själva till omgivningen. Med hjälp av våra 
kläder och andra yttre attribut kan vi kommunicera vad vi vill vara till omgivningen, snarare 
än vad vi faktiskt är. Second handkläder är plagg som alla andra, och med bakgrund i ett eget 
intresse för second handkläder undrade jag vad de unga storstadsbor som köper och använder 
second handkläder genom dessa tycker sig tillföra till den bild de vill förmedla. Syftet med 
undersökningen  blev  således  att  skapa  förståelse  för  vad  respondenterna ville  kommunicera 
om sig själva genom sitt val av kläder, och sitt val av att handla kläder second hand. 

Genom en kvalitativ ansats med  intervjuer, eller  som den här  typen av  intervjuer kallas  just 
här;  samtal,  som  insamlingsmetod  av  material  har  jag  sökt  nå  respondentens  subjektiva 
verklighet. Hur andra ser på respondentens kommunikation av den bild han eller hon har av 
sig  själv  blir  därmed  mindre  viktigt.  Ändå  är  det  ju  så  att  omgivningens  reaktioner  och 
samspelet  med  omvärlden  spelar  stor  roll  för  den  bild  man  har  av  sig  själv.  Detta  var 
avgörande  i  valet  av  ett  sociologsikt  perspektiv,  som  tillsammans  med  inspiration  från 
etnologin ligger till grund för uppsatsens teoretiska förankring. 

I  det material  som  samlats  in  kunde  ett  gemensamt  tema  för  det  respondenterna  talade  om 
skönjas  förhållandevis  tidigt;  en  önskan  om  att  med  hjälp  av  sina  kläder  framstå  som 
individuella och unika. Individualiteten löpte som en röd tråd genom de svar jag fick; att inte 
vilja vara som alla andra. Två sidor av samma mynt, och markerandet av detta oberoende på 
alla fronter förenade denna till synes heterogena skara respondenter. 
.
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1. Inledning 

1.1 Kort om ämnet 

Kommunicerandet av vem vi är och vill vara är en ständigt pågående process och våra kläder 
är bland det  första andra människor ser av oss. Vi använder kläder  för att visa upp oss, och 
klädseln är relaterad till personlighet och sådant vi vill ska framhävas eller döljas. 1 

Det  finns  många  olika  sätt  att  kommunicera  med  kläder  och  i  den  här  uppsatsen  ska  jag 
undersöka  hur  några  av  alla  dem  som  handlar  kläder  second  hand 2  ser  på  hur  de 
kommunicerar med kläder, och hur second handhandlandet är en del av kommunicerandet av 
den självbild 3 de vill förmedla till resten av oss. 

1.2 Bakgrund 

Vi människor använder oss av ett otal sätt att kommunicera vem vi är  till de som finns runt 
omkring oss. Det vi förmedlar är vår självbild, som inte nödvändigtvis överensstämmer med 
vår  identitet 4  så  som  andra  ser  oss. 5  Självbilden  handlar  snarare  om  ett  önskat  jag,  en 
idealiserad  bild av oss  själva,  som vi vill överföra  till  andra. 6 Andra kan således  ha en  helt 
annan uppfattning om mig än vad jag har om mig själv och vad jag vill vara. 7 

Hur vi lyckas med kommunicerandet av vår självbild beror till stor del på vilket sammanhang 
vi  försöker kommunicera den  i och vem vi  försöker kommunicera med eller  till. 8  Samspelet 
med omvärlden och omgivningen är en viktig del  i kommunicerandet av självbilden,  liksom 
för självbilden i sig: bildandet och bevarandet av självbilder anses vara en ständigt pågående 
reflexiv process 9 . Omgivningens återspegling och respons på våra försök att förmedla en bild 
av oss själva blir avgörande för självbilden. 

1  Giddens (1991) 
2  Second hand är det ord jag använder genomgående i uppsatsen för att benämna handlandet av begagnade 
kläder. När det gäller att handla kläder second hand benämner jag det just så, second handhandlande, då 
handla är ett mer neurtalt ord än exempelvis shopping. Jag vill också betona att jag när jag skriver second 
handhandlande syftar till handlandet av kläder. Självklart kan man handla vad som helst second hand, men 
det behandlas inte här. 
3 Med utgångspunkt i Giddens (1991) definitioner väljer jag att se på identitet som något som är mer eller 
mindre  stabilt  i  rum  och  över  tid,  medan  självidentitet,  eller  självbild  som  är  det  ord  jag  föredrar  att 
använda,  är  något  som  ständigt  förändras  och  speglar  och  speglas  i  individens  omgivning.  Det  är  den 
senare, självbilden, jag avser behandla i uppsatsen, men då identiteten är en viktig del av självet finns den 
med som en del av behandlandet av det, implicit eller explicit. 
4  Se not nr 2 
5  Mark (1998), Stier (2003) 
6  Goffman (1959) 
7  Mark (1998) 
8  Berger och Luckmann (1966) 
9  Giddens (1991)
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Den del av vår uppenbarelse som utgörs av vår kropp är dessutom manipulerbar. Våra chanser 
att  genom  synintryck  och  beteende  påverka  det  andra  tycker  och  tror  om  oss  är  stora  och 
genom att vi  får andra att tro att vi är på ett visst sätt kan vi också se till att bli behandlade 
därefter 10 . 

Berger och Luckmann (1966) talar om att vi männsikor spelar roller, som när vi  spelat dem 
tillräckligt länge blir en del av oss själva. Verkligheten och vår del i den är ur ett sociologiskt 
perspektiv  någonting  i  allra  högsta  grad  subjektivt  där  vi  till  stor  del  kan  påverka  vår 
omgivnings  åsikt  om  vad  och  hur  vi  är,  och  därmed  också  hur  vi  blir  bemötta.  Goffman 
(1959) använder scenen och dramaturgin  som metafor för att beskriva hur vi kommunicerar 
och  agerar  i  samspelet med  andra människor. Han gör  dock klart  att  denna metafor  enbart 
används i klargörande syfte;  i slutet av ”Jaget och Maskerna” när poängen är gjord låter han 
”ridån gå ner” för sitt sätt att förklara. Mark (1998) däremot, ser rollteorier som ett föråldrat 
sätt att förklara samhället, men hon medger att de kan tjäna som illustration och använder dem 
därefter. 

Kommunicerandet  av  självbilden  till  omgivningen  är  en  ständigt  pågående  process,  och  de 
sätt vi gör det på är många. Att vi kommunicerar genom kläder och andra synliga attribut har 
vid det här laget börjat betraktas som en allmän sanning. 11 Kläder är visserligen bara en liten 
del  av  denna  kommunikation,  men  en  i  mitt  tycke  intressant  sådan.  Alla  bär  kläder, 
åtminstone i vår del av världen. Och i den mån man väljer att inte ha kläder på sig är också det 
ett  ställningstagande,  eftersom  normen  säger  att  vi  ska  ha  kläder  på  oss.  Normer  och 
konventioner avgör hur vi väljer kläder i många sammanhang och detta säger mycket om hur 
vi  ställer  oss  till  eller  förstår  vad  konventionen  säger. 12  De  kläder  vi  väljer  sänder  också 
signaler  till  vår  omgivning  om  till  exempel  bakgrund,  könstillhörighet  och  yrkesstatus  och 
påverkas bland annat av socioekonomiska faktorer, grupptryck och reklam. 13 Eftersom vi alla 
har kläder på oss är det egentligen inte ett sätt vi väljer att kommunicera på. Vi gör det oavsett 
om vi vill eller inte och till skillnad mot andra attribut kan kläder inte väljas bort. 

Kommunicerandet genom kläder  har  liknats  vid  att kommunicera  verbalt och/eller  skriftligt 
genom språk. 14 Bland andra Jacobson (1994) tar den klassiska kommunikationsmodellen 15  till 
hjälp  och  beskriver  kommunikationsprocessen  genom  kläder  med  begrepp  som  sändare, 
mottagare, kanal och kod. 

McCracken (1990) däremot anser språkliknelsen  i denna  form vara överanvänd och ”en död 
metafor” 16  och vill,  i den mån metaforen som sådan kan leva vidare alls, se en omgjord och 
förfinad version. Enligt McCracken brister språkmetaforen främst på två områden. 

10  Goffman (1959) 
11  Davis (1992) 
12  ibid 
13  Giddens (1991) 
14  Jacobson (1994) 
15  Shannon och Weavers får man förmoda, se beskrivning i Fiske (2003) 
16  McCracken (1992), s.62
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Det ena är att språket, till skillnad från kläder, läses linjärt och det andra är att ”ordförrådet”, 
och  därmed  förmågan  att  kommunicera,  är  förhållandevis  litet  när  det  gäller  kläder.  I  en 
undersökning kom McCracken fram till resultat som, enligt honom, pekar på att svårlästheten 
hos kläder gör att vi  när vi  läser dem baserar det vi  ser på tidigare erfarenhet och  inte  letar 
efter nya budskap som de som språk kan föra fram. Om ingen erfarenhet finns som talar om 
hur  jag  ska  läsa  det  klädbudskap  jag  kommit  i  kontakt  med  blir  det  inte  läst,  medan  det 
skrivna kan läsas även om jag inte läst just detta förut. Detta innebär också att möjligheten till 
att våra kläder ska kunna läsas någon annanstans i världen än just där vi hör hemma är små . 

McCracken tyckte sig i samma undersökning också se att det fåtal ord vi har för att beskriva 
de kläder vi ser också bidrar till att gjorde att språkliknelsen är en dålig sådan. Klädområdet 
skulle således vara ett språkligt sett fattigt område. 

Davis  (1992)  tar  upp McCrackens  argument  och  håller  med  om  att  språkmetaforen  i  dess 
nuvarande (dåvarande...) form kanske inte är bra. Han påpekar att kläder i viss mån kan liknas 
vid kod och ett kodat budskap, men att detta, i likhet med McCrackens åsikter, måste sägas ha 
ganska  dålig  semantiskt  noggrannhet.  Dock  måste  det  vara  så  att  ju  bättre  sändare  och 
mottagare kan varandras koder, desto mer ökar noggrannheten. Alltså  torde den semantiska 
noggrannheten inte vara sämre än på annat håll där man talar olika språk. 

Fler invändningar mot McCrackens argument kan göras. Mot att språk läses linjärt men kläder 
läses simultant talar det faktum att man – i alla fall jag och mina klasskamrater – i skolan fick 
lära sig att det när man läser egentligen räcker med att scanna av mittpartiet av den text man 
har  framför  sig  för  att  kunna  uppfatta  vad  som  står.  Även  det  grepp  en  organisation  för 
hörselskadade använde för att föra fram sitt budskap i annonser i tunnelbanan för inte sålänge 
sedan får tjäna invändningarnas syfte; man utelämnade vissa bokstäver för att på så vis ge en 
känsla av vad det innebär att vara hörselskadad. Trots att alla bokstäver i ordet inte fanns där 
var orden inte särskilt svårlästa. Alltså baseras även läsandet av en text på tidigare erfarenhet. 
Om man presenteras för någonting okänt kan det inte läsas, oavsett om det handlar om fysik, 
spanska eller en person med rosa cowboyboots. 

Även när det gäller den påstådda ordfattigheten kan  invändningar göras. Även om man kan 
generalisera och säga att ”ordförrådet” är mindre skulle jag vilja peka på att språket har haft 
så väldigt mycket längre tid på sig att utvecklas till den rika möjlighet att beskriva saker det är 
idag. Uppmärksamheten kring kläder som kommunikationssätt är däremot inte lika gammal, 
och  därmed  torde  vår  vana  att  uttrycka  oss  om  det  också  bara  vara  i  början  av  något  som 
troligtvis kommer växa. 

Liknandet  av  kommunikation  med  kläder  med  språk  är  som  kanske  märks  inte  alldeles 
oomstritt.  Trots  att man  både  kan  hålla  med  om  kritiken  och  invända mot  den,  och  det  är 
viktigt att vara medveten om den i bedömningen av hur långtgående paralleller man kan dra, 
anser  jag  språkmetaforen  vara  en  liknelse  som  är  i  huvudsak  träffande.  McCrackens 
påpekanden  om  kläders  brist  på  universalitet  och  begränsade  möjligheter  till  subtila 
undertoner är förvisso i viss mån berättigade. I stora drag tycker jag dock att liknelsen är
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användbar, och då särskilt när man inte går in på djupet i de oändligt många olika delarna av 
språket  utan  mer  använder  den  för  att  förklara  hur  man  menar  att  kommunikationen  med 
kläder  i  huvudsak  går  till.  Det  är  också  så  jag,  i  den  mån  jag  gör  det,  kommer  använda 
språkmetaforen även om det kan vara bra att känna till att det sättet att förhålla sig till denna 
liknelse inte är det enda. 

Var  kommer  då  second  handhandlande  och  kommunicerande  med  hjälp  av  second  hand 
kläder in i bilden? Att second handhandlande är ett fenomen som svällt över sina bredder de 
senaste åren gör kanske att fokus hamnar där  just nu. Tidningarna skriver om second hand 
handlandet 17 och  har  länkar  till  var  man  gör  de  bästa  fynden 18 ,  second  handavdelningar 
inhyses  i  vanliga  klädaffärer,  bland  annat  hos  H&M,  och  ”bättre”  second  handaffärer 19 
öppnas överallt. Detta trots att second handhandlande ju egentligen bara är en liten nisch av 
en enorm marknad där allt kommunicerar någonting. 

Tepper et al. (2001) beskriver second handhandlande som ett av de sätt som finns att undvika 
konformitet och en alltför stor likhet med andra. Att en vara eller ett plagg inte finns att få tag 
på bara genom att gå in på H&M gör att dess unika egenskaper varar längre, och hjälper dess 
bärare att verka unik och skapa en egen stil. 

Mörck (1998) skriver om livsstilar som ett uttryck försmak och preferenser. Hur, vad och var 
man konsumerar,  liksom vad detta signalerar om den konsumerande  individen, är en viktigt 
del av detta. Mörck beskriver hur vissa livsstilar uppmärksammas mer därför att de anses stå 
för någonting nytt. Kanske kan detta vara en anledning till att second hand har fått så mycket 
uppmärksamhet; att det är en företeelse som växer och som anses innebära nya dimensioner. 

Som med  allting  som  får  mycket  och/eller  plötslig  uppmärksamhet  finns  det  en  verklighet 
bakom  det  man  läser  i  tidningen  eller  modemagasin  eller  ser  på  TV.  Det  handlar  om 
människor  som  faktiskt  har  upptäckt  second  handaffärerna  genom  media,  andra  som  har 
handlat second hand sedan de fick hand om sin egen ekonomi och fann det vara ett billigare 
alternativ; åter andra som kanske har fått handlandet på second hand i arv. Vissa handlar allt, 
andra bara något litet ibland. Oavsett varför de handlar second hand finns det ju en anledning 
och funderandet kring detta, som faktiskt började med ett intresse för second handhandlare i 
min bekantskapskrets, och deras motiv, blev upprinnelsen till den här uppsatsen. 

Trots  att  köp  av  second  handkläder  har  en  central  roll  i  uppsatsen  ser  jag  inte  problemet 
utifrån  ett  konsumentperspektiv.  Konsumerandet  av  second  handkläder  kommer  här  att 
behandlas som ett uttryck för och en längtan efter att förmedla något om sig själv. Det är inte 
konsumerandet  i  sig,  utan  användandet  av  det  som  konsumeras,  som  är  den  springande 
punkten.  Undersökningen  behandlar  hur  respondenterna  upplever  second  handkläder  som 
medel i sina försök att fömedla sin självbild till omgivningen. Problemet kommer således 

17  Se bland andra Sundén (2004), Wahlberg (2005), Hedström (2005) och Wagner (2006) 
18  Se bland annat dn.se och svd.se, exakta url:r finns i referenslistan 
19  Second handbutiker där kläder säljs på kommission eller liknande, där den första sållningen redan är gjord.
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huvudsakligen  att  betraktas  utifrån  ett  sociologiskt  perspektiv  där  omgivningen  har  stor 
betydelse för att det man önskar nå fram med ska fungera. 

1.3 Problemdiskussion 

Självbilden spelar en central roll i våra liv eftersom den styr hur vi handlar. 20 Hur vi agerar är 
en effekt av vem vi tror att vi är och vem vi skulle vilja vara. Men hur spelar självbilden in i 
vårt handlande? Vad får den mig att göra för att kommunicera det som jag vill ska vara bilden 
av mig till andra? 

Att  tala  (och  skriva) om självbild är, om man  inte är ute efter  att definiera  begreppet  i  sig, 
också att  tala om  förmedlandet av  självbild.  I det att de teorier  jag använder mig av har ett 
sociologiskt perspektiv ligger att se människan i samhället. Individen och dennes självbild och 
hur individen utgör, påverkar och påverkas av samhället är centala teman. Självbilden och hur 
man kommunicerar den sammanflätas ofrånkomligen i varandra. 

Mark (1998) skriver om autonomi och jagets förmåga att handla och vad som bestämmer hur 
detta handlande ser ut. 21 Hon ser självbilder i plural och anser att dessa kan vara bilder i form 
av handlingsdirektiv som bestämmer åt  jaget att det ska agera,  ibland på ett omedvetet plan. 
Det är inget aktivt, medvetet, beslut som tas, utan självbilden avgör vad som händer. Beslutet 
eller intentionen att handla är en del av själva handlingen. 

Självbilden och beslut som kommer därav har även ett medvetet plan. 22 När vi klär oss gör vi 
i de allra  flesta fall ett medvetet val om vad vi ska ta på oss. Alla kanske  inte tänker på det 
som ett val som kommer att kommunicera något om dem och om deras självbild, men det blir 
inte mindre av ett val för det. Och de som tänker aktivt på vilket intryck de kommer att göra 
genom att klä sig på ett visst sätt gör det av olika anledningar. Är det en anställningsintervju, 
en date eller en fjälltur skiljer sig klädseln kanske en del, beroende på vilken bild man har av 
sig själv och vad man önskar kommunicera. 

Med  kläder  kommunicerar  vi  mycket,  och  beroende  på  självbild  och  uppfattning  om 
omgivningen vid ett givet tillfälle kommunicerar vi olika saker vid olika tillfällen med olika 
medel. Att självbilden påverkar hur vi kommunicerar är alltså klart, och jag vill veta vad man 
söker förmedla om sig själv med sitt val av just second handkläder. 

20  Mark (1998) 
21  Mark (1998) 
22  Stier (2003), Mark (1998)
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1.4 Frågeställning 

Ovan ledda diskussion leder fram till frågeställningen: 

•  Vad  vill  respondenterna  förmedla  om  sig  själva  genom  sitt  val  av  kläder  och  vad 
upplever man att man tillför till den bilden genom att bära second handkläder? 

1.5 Syfte 

Syftet  med  uppsatsen  är  alltså  att  försöka  skapa  förståelse  för  den  roll  handlandet  och 
bärandet  av  second  handkläder  spelar  i  kommunicerandet  av  den  bild  de  som  deltar  i 
undersökningen har av sig själva, samt hur de förhåller sig till den bilden. 

1.6 Avgränsningar 

Teoretiskt  utgår  jag  huvudsakligen  från  sociologiska  teorier  som  behandlar  identitet,  där 
förmedlandet av identiteten är en viktig del. Utöver det kommer jag att använda mig av teori 
om kommunikation  genom kläder,  liksom  begrepp  och  tankegångar  från  psykologin  för  att 
mer  ingående  beskriva  självbilden.  För  att  få  en  mer  heltäckande  bild  av  motiven  bakom 
handlande  som  kommunicerar  självbild  har  jag  även  kompletterat  med  sådant  som  finns 
skrivet om grupper, livsstil och individualitet. 

1.7 Perspektiv 

Undersökningen görs ur respondentens perspektiv, med  fokus på dennes uppfattning om sig 
själv.
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2. Metod 

Nedan följer en genomgång av de delar av uppsatsen som har med metod att göra. Först går 
jag  igenom  insamlandet  av  materialet  och  sådant  som  ingår  i  detta;  angreppssätt,  val  av 
metod,  samtalens  upplägg  och  liknande.  Därefter  kommer  avsnitt  om  förförståelse,  om 
respondenterna och om validitet. Sist går jag igenom hur jag har gått tillväga i bearbetningen 
av materialet och hur jag där har använt mig av grundad teori 23 som inspiration. 

2.1 Insamling och skapande av material 

Undersökningen är gjord i syfte att skapa förståelse för personer [just de här personerna] som 
handlar  kläder  second  hand  och  ansatsen  är  därmed  kvalitativ.  Jag  har  arbetat  abduktivt 24 , 
vilket  varken  innebär  hypotesprövande  (deduktion) 25  eller  att  man  arbetar  helt 
förutsättningslöst  och  utan  förkunskap  (induktion) 26 .  Snarare  hamnar  man  med  abduktion 
någonstans däremellan. Jag har använt mig av de teorier som finns, som stöd och referensram, 
men  de  har  inte  utgjort  någon  sorts  bibel  eller  rättesnöre  i  form  av  hypoteser  och  jag  har 
försökt att  tänka  fritt  i  tolkningen av det  insamlade materialet. Att  jag valde abduktion som 
arbetssätt var en effekt av att jag just ville förhålla mig fritt i frågan, utan att först helt ringa in 
problemet och därmed kanske tvingas bortse från tänkbara intressanta vinklar. Jag är ute efter 
att  skapa  förståelse  för  de  människor  som  handlar  kläder  second  hand  och  då  är  ett 
hypotesprövande arbetssätt  inte  idealt. Att arbeta helt  induktivt var  inte heller  ett  alternativ. 
Jag har använt  teorin  som vägledning och  inspiration och  jag ville också ha möjligheten att 
redan från början fundera över problemställningen med ett teoretiskt förankrat perpektiv. 

I analysen, och valet av hur mycket information jag ska samla in, har jag försökt gå till väga 
på  ett  mer  induktivt  sätt.  Där  har  jag  haft  min  inspiration  i  grundad  teori,  och  efter  bästa 
förmåga försökt tillämpa denna på de delar där det passar. 

Undersökningens  tyngdpunkt  ligger  på  tanken  kring  hur  respondenterna  tänker  och  tror  sig 
verka  i  användandet av  second handshoppande  som kommunikativt verktyg.  I  insamlingen 
av materialet har  jag använt mig av samtal 27 , då  jag var ute efter respondentens synsätt och 
tankar utifrån dennes eget perspektiv. Jag har alltså inte haft för avsikt att förklara en faktisk 
objektiv  verklighet  –  om  det  nu  finns  någon  sådan  –  utan  det  är  respondentens  subjektiva 
verklighet jag vill åt. Gustavsson (2003, 2004) använder "att fiska" 28  som metafor för samtal 
som  materialinsamlingsmetod  och  menar  att  det  i  samtal  handlar  om  att  man  vill  få 
respondenten att öppna sig och dela med sig av sina tankar. Graden av fiskande har dock 

23  Se avsnitt 2.5 
24  Se definition etc i Fogh Kirkeby i Andersen (1993) 
25  Patel och Davidson (1994) 
26  ibid 
27  Se definition i Gustavsson (2003, 2004) 
28  Gustavsson (2003, 2004), s. 239



8 

varierat mellan de olika samtalen beroende på hur talför respondenten har varit.  I något fall 
fick jag verkligen fiska och lirka för att få respondenten att reflektera över och kring sina svar. 
En annan respondent får representera den andra ytterligheten; hon nästan samtalade med sig 
själv  när  jag  väl  hade  talat  om  för  henne  vad mitt  intresse  gällde  och  vad  samtalet  således 
skulle handla om. Fiskeliknelsen är mer talande i vissa fall än andra, även om den ändå känns 
som en bra hjälp i förklarandet av samtal. Som jämförelse kan annars nämnas att en intervju i 
Gustavssons  definition  syftar  till  att  få  fram  mer  objektiva  fakta,  medan  ett  samtal  alltså 
används för att få fram subjektiv information. 

Grunden för samtalen var delvis strukturerade frågor (öppet för följd och fördjupningsfrågor) 
med  utrymme  för  helt  ostandardiserade  svar.  Jag  hade  en  översikt  över  frågeställningar  att 
diskutera,  men  jag  har  också  försökt  vara  öppen  för  att  följa  med  i  och  följa  upp 
respondentens tankegångar. 

Min roll som  intervjuare är en samtalspartners roll, om än en styrande sådan. Respondenten 
och  jag skapar tillsammans det material  jag ska  fortsätta att arbeta med, och min del  i detta 
skapande  kan,  på  gott  och  ont,  inte  betonas  nog.  Jag  har  också  haft  detta  i  åtanke  under 
bearbetningen av materialet; då om någon gång är det viktigt att komma  ihåg det  inflytande 
jag som intervjuare kan ha haft på innehållet. 29 

Innan samtalens början har  jag berättat för respondenten om ämnet och frågeställningen. Jag 
har  dock  inte  förklarat  i  detalj  vad  undersökningen  handlar  om  för  att  i  möjligaste  mån 
undvika att respondenterna svarar så som de tror att jag vill ha svaren i stället för att svara så 
sanningsenligt det bara går. 

Jag  har  också  förtydligat  för  respondenten  att  denne  kommer  vara  anonym  genom  hela 
undersökningen och att eventuella fakta som kan röja dennes identitet kommer att modifieras 
så mycket som behövs för att dölja identiteten. 

Under samtalen har  jag börjat med att fråga  lite kring respondentens bakgrund och uppväxt. 
Detta  mest  för  att  respondenten  ska  bli  lite  "uppvärmd",  men  också  för  att  det  kan  vara 
intressant  för  undersökningen.  Efter  det  har  de  tre  övergripande  områdena:  kläder, 
kommunikation och second handhandlande behandlats, samt hur de relaterar till varandra. 
Ordningen på frågorna och frågeområdena har varierat beroende på vilka svar  jag har fått på 
bakgrundsfrågorna,  vilka  följdfrågor  som  varit  möjliga  och  vilka  möjligheter  till  naturliga 
övergångar  som  funnits.  Jag  har  haft  frågor  förberedda  om  varje  område,  några  mycket 
specifika som jag har sett till att få svar på, men trots det har samtalen helt enligt planen sett 
väldigt olika ut. De förberedda  frågorna om second handhandlande till exempel om hur det 
kom  sig  att  de  började  handla  second  hand,  hur  länge  de  har  gjort  det och  i  vilken  typ  av 
butiker de brukar handla, och beroende på svaren på dessa frågor blev följdfrågorna lite olika. 
Följdaktligen har alla  inte  fått  samma  frågor. En del  frågor har  jag också  försökt  ställa  från 
flera håll, ibland med lite olika formulering. Detta för att om möjligt fånga upp ologiskheter 

29  Kvale, 1997
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eller att respondenten kanske inte riktigt har tänkt över frågan och därför helt oavsiktligt inte 
svarar i enlighet med sanningen. Allra sist i samtalen har jag givit respondenterna frågan om 
det  är  något  denna  vill  tillägga.  Detta  både  för  att  respondenterna  ska  känna  att  de  har 
möjlighet att utveckla sina svar om det är någon tråd de inte tycker följts upp tillräckligt under 
samtalet men också för att jag vill att de ska tänka en extra gång på om det är något mer de 
vill  säga  och  kunna  känna  att  jag  har  lyssnat  på  dem  och  inte  styrt  samtalen  mer  än 
nödvändigt. 

De  frågor  jag  har  haft  som  grund  för  samtalen  finns  redovisade  i  bilagan.  Följd  och 
fördjupningsfrågor finns av naturliga skäl inte med där. 

De olika samtalen har förts på olika platser. Två samtal har ägt rum hemma hos mig, ett i ett 
konferensrum  på  min  arbetsplats,  ett  i  respondentens  hem  och  två  på  respondentens 
arbetsplats. I samtliga  fall har  jag  lagt mig vinn om att  i möjligaste mån  få respondenten att 
känna  sig  bekväm.  Viktigt  var  också  att  det  var  tyst,  så  att  det  var  möjligt  att  spela  in 
samtalen. 

Sex stycken samtal har genomförts. Här har jag använt mig av grundad teori för att avgöra hur 
många det blev; genom att gå igenom och tolka samtalen kontinuerligt  i den ordning jag har 
haft dem har  jag möjlighet att avgöra när kvoten är ”mättad” 30 , det vill säga när  jag inte tror 
att  ett  samtal  till  skulle  komma  att  tillföra  något  till  det  material  jag  redan  har.  Självklart 
skulle även tiden kunna vara en faktor; så väldigt många fler än sex intervjuer tror jag inte att 
jag skulle  ha  hunnit med om  jag också ska  ta mig  tid att bearbeta materialet ordentligt.  Jag 
tror inte att detta har spelat någon större roll i arbetet, men en reservation måste göras mot att 
jag undermedvetet tyckt att sex intervjuer räcker därför att jag, på ett lika undermedvetet plan, 
kan vara stressad över att tiden rinner iväg. 

Redan efter fyra samtal började det kännas som att de svar  jag fick var  lite av variationer på 
det tema som samtliga respondenter hållit sig  inom  i sina svar. Att  inte samtala med fler än 
fyra  var  av  tillförlitlighetsskäl  inte  ett  alternativ,  men  när  även  respondent  fem  och  sex 
svarade mer eller mindre liknande ansåg jag mättnad vara uppnådd. Därmed inte sagt att det 
är ett optimalt antal respondenter; jag kan tänka mig att ett par till vore önskvärt för att nå än 
bättre resultat. 

Samtalen varade i genomsnitt ungefär en timme. De spelades in och bearbetning och tolkning 
har haft sin utgångspunkt från det inspelade materialet. Nyckelsatser och påståenden används 
som exempel, men huvuddelen av materialet finns bara som ljudfil. Detta har underlättat för 
mig  då  jag  har  återkommit  till  materialet  och  minskar  risken  för  att  jag  ska  segla  iväg 
tolkningsmässigt  och  tappa  bort  det  som  var  den  ursprungliga  tolkningssituationen,  en  risk 
som är påtaglig då man bearbetar materialet som text. 31 
Det är dock värt att ta upp att jag då det gängse sättet att bearbeta intervjuer är i textform lite 
grann befinner mig på hal is. Jag har försökt skriva ut intervjuerna, men fann det som stod på 

30  Se vidare beskrivning av grundad teori i avsnitt 2.5 
31  Kvale (1997)
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pappret vara en helt annan verklighet än den jag tyckte mig minnas att jag befunnit mig i vid 
intervjun. Denna åsikt stärktes då jag lyssnade mer noggrant på intervjuerna och efteråt fann 
det ännu svårare att reducera dem till text, varför jag av den anledningen helt enkelt beslutade 
mig för att inte göra det, och därigenom kanske äventyra kvaliteten på tolkningen av det som 
sades. Mer om tolkningen av det insamlade materialet finns att läsa under avsnitt 2.5.1. 

Jag vill också påpeka att då undersökningen syftar till att ta reda på sådant som ingen annan 
än respondenten kan ha full kunskap om, 32 om ens det, hyser jag stor tilltro till de intervjuades 
förmåga att reflektera över sig själva, sina reaktioner och sin  självbild,  liksom till min egen 
förmåga att ta upp de trådar som är intressanta och låta de som inte är av intresse passera. 

2.2 Förförståelse 

Mitt intresse för just second handhandlare och deras motiv och självbild följer av att jag har 
personer  runt  omkring  mig  som  handlar  kläder  second  hand.  Frågan  är  dock  om  jag  hade 
intresserat mig för second handhandlarna om det inte vore så att även jag själv tycker om att 
handla kläder second hand och har gått in i och ut ur Myrornabutikerna och funderat över de 
människor  jag  träffat på där  inne. Även om  inte  alla  av dem passar  in på  beskrivningen  av 
respondenterna  i  den  här  undersökningen  har  de  bidragit  till  att  jag  har  funderat  över 
fenomenet second handhandlande även bortom det jag själv handlar. 
Till min glädje har det visat sig att de respondenter jag samtalat med är en mycket heterogen 
grupp  (även  om  motiven  till  att  handla  second  hand  ter  sig  märkligt  lika,  se  empirioch 
analysdelen).  Vilket  i  princip  innebär  att  min  förförståelse  här  betyder  att  jag  vet  vad  det 
innebär att handla second handkläder, men inte så mycket mer. Möjligtvis är jag van vid att 
se, och kanske se igenom, människor som vill att deras kläder ska tala för dem och det är inte 
helt omöjligt att det har haft betydelse i min syn på respondenterna. 

Jag  föredrar  att  tro att min  förförståelse om något har haft en positiv  inverkan. Exempelvis 
kan  det  ha  gjort  det  enklare  för  mig  att  ställa  ”rätt”  frågor. Men man  kan  också  tänka  sig 
motsatsen,  att  ett  befintligt  intresse  har  gjort  att  jag  varit  blind  för  synpunkter  och  svar  på 
frågor som ligger utanför de svar jag redan innan trott mig kunna få. Även om jag tror mer på 
det första alternativet ska man vara medveten att förförståelsen säkerligen har haft betydelse 
under arbetet med den här uppsatsen. Min förhoppning är dock att den har bidragit till ökad 
kvalitet snarare än tvärtom. 

2.3 Om respondenterna 

Eftersom  mitt  intresse  först  började  i  ett  intresse  för  hur  några  personer  i  min 
bekantskapskrets  klär  sig  och  handlar  kläder  behandlar  uppsatsen  unga  storstadsmänniskor 
(respondenterna är samtliga mellan 26 och 31 år) som skulle kunna vara mina vänner eller 

32  Stier (2003)
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bekanta.  Av  praktiska  skäl,  där  tiden  är  den  största  faktorn,  är  respondenterna  bosatta  i 
Stockholmsområdet. 

Respondenterna i undersökningen är personer som handlar kläder second hand, och på något 
sätt synliggör det/tycker sig synliggöra det som en del av sin personlighet. 
Mitt intresse började med de personer i bekantskapskretsen som klär sig i second handkläder, 
urvalet och mitt intresse för respondenterna går således hand i hand. Eftersom det är just dessa 
personer  jag  intresserar  mig  för  är  urvalet  gjort  på  kamratbasis,  eller  snarare  kamrat 
bekantskapskretsbasis: respondenterna är vänner till vänner eller till vänners vänner. 

En  del  av  letandet  efter  respondentkandidater  har  varit  bortom  min  kontroll,  nämligen  det 
stadie då det är upp till vänner/och eller vänners vänner att avgöra huruvida en person i deras 
bekantskapskrets kan tänkas vara en passande kandidat. En vanlig reaktion var att man tänker 
på någon person som också ”ser så där konstig ut” och detta kan tänkas påverka själva valet 
av respondenter; att det på något sätt blir de som klär sig mest extremt som väljs ut. Jag har 
inte sett att respondenterna skulle ha särskilt ”konstiga” kläder, men där skulle det kunna vara 
ett  problem  att  jag  kanske  inte  har  riktigt  samma  referensramar  klädmässigt  som  de  som 
”hittat” mina respondenter. Jag har medvetet sett till att de som har ställt upp och letat runt i 
sina  bekantskapskretsar  är  sådana  som  inte  själva  handlar  second  hand,  och  de  har  således 
heller  ingen  förförståelse när det gäller  just det praktiska med att handla second hand. Detta 
var  ett medvetet  val  från min  sida,  för  att  respondenterna  skulle  väljas  ut  så  ”ofärgat”  som 
möjligt,  men  jag  kan  ändå  inte  vara  riktigt  säker  på  hur  de  som  valt  mina  respondenter 
resonerat. En liten reservation för detta kan ha haft betydelse alltså, även om jag inte tror att 
den betydelsen ska vara så stor. 

Jag ser också en poäng i att inte i ord beskriva de kläder och attribut respondenterna använder 
för att kommunicera vem de är, utan att fokusera på det de säger. Uppsatsen handlar om vad 
respondenterna vill och försöker förmedla och det  jag har försökt tolka och ta reda på är hur 
de  gör  för  att  nå  dit  snarare  än  om  de  faktiskt  lyckas. Detta  innebär  alltså  att  jag  inte  gör 
någon bedömning av huruvida respondenten verkligen bär kläder som jag tycker utstrålar det 
de vill att de ska göra. 

Jag gör inte heller någon beskrivning av deras personlighet eller deras i liv i övrigt, utan låter 
det de säger tala för sig självt. 

2.4 Validitet 

När det gäller validitet anser Kvale (1997) att verifiering av information och tolkningar bör 
vara en ständigt närvarande del av en undersökning, men att fokus på verifierandet  inte ska 
vara  för stort. Den ska var en naturlig del av arbetet, helt enkelt. I varje steg av arbetet ska 
valideringen  vara  mer  eller  mindre  osynligt  närvarande,  vilket  jag  efter  bästa  förmåga  har 
avsett att ta efter.
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I  arbetet  med  den  här  uppsatsen  har  jag,  i  enlighet  med  det  Kvale  skriver,  arbetat  med 
löpande  validering.  Ibland  har  fokus  på  validering  varit  större,  i  vissa  faser mindre.  Kvale 
nämner  tre  valideringsfaktorer  som  jag  har  gått  efter  i  arbetet  med  valideringen  just  här: 
kontroll,  ifrågasättande och teoretisering. Det  jag har arbetat mest med är, som en effekt av 
att jag i bearbetningen av materialet har utgått från grundad teori, ifrågasättandet. Jag har, till 
skillnad  från  Kvale  som  utgår  från  en  annan  uppställning  av  arbetsgången,  utgått  från 
uppsatsens  delar  i  valideringen,  och  således  i  omgångar  gått  igenom  frågeställningen  och 
syftet, metoden, genomförandet, utskriften, analysen och slutsatsen. 

Som  jag nämnde ovan har  ifrågasättandet varit min största valideringsfaktor. Jag har  frågat 
mig  varför  ämnet  är  intressant  att  undersöka,  varför  jag  väljer  att  göra  en  kvalitativ 
undersökning, om det verkligen är motiverat att  inte skriva ut hela  intervjuerna på papper. 
Jag  har  funderat  över  min  förförståelses  betydelse  för  analysen  och  över  min  persons 
betydelse  under  samtalens  genomförande.  Etcetera.  När  det  gäller  kontrollen  är  det  mest 
frågorna jag ställde som kontrollerades genom att jag testade dem och skrev om i de fall där 
det kändes som om de  inte  fungerade. Många av de  frågor som ställdes var  följdfrågor och 
fanns  inte  nedskrivna,  vilket  ju  innebär  att  dessa  inte  kunde  kontrolleras  innan. 
Teoretiseringen  handlade  för  min  del  om  att  ha  en  uppfatting  om  problemets  teoretiska 
förankring och utifrån den  försöka bygga  förståelsen  för problemets  teoretiska art  från min 
synvinkel. Generellt har jag också ansträngt mig för att ha koll på den röda tråden och jag har 
försökt att helt enkelt använda mitt förnuft så mycket som möjligt. 

2.5 Bearbetning av materialet 

2.5.1 Bearbetning av det insamlade materialet – en t illämpning av grundad teori 33 

I  analysen  av  materialet  har  jag  inspirerats  av  grundad  teori  och  använt  mig  av  dess 
konceptualiseringar och kodningar. Med grundad teori bygger man teorier på empiriska data 
och  metoden  lämpar  sig  särskilt  för  att  forma  ny  teori,  fånga  upp  nyanser  och  att  öka 
relevansen  hos  befintliga  teorier.  Man  kan  också  använda  grundad  teori  som  en  av  flera 
metoder för att ringa in fenomen inom komplicerade forskningsområden. 

Tanken är att man ska närma sig problemet med så lite förförståelse som möjligt. Detta kan 
till exempel göras genom att välja ett forskningsområde som man inte har någon erfarenhet 
av. Dessutom krävs att man hela  tiden  reflekterar över  sin  förutsättningslöshet; varför man 
väljer att använda vissa ord för att beskriva ett fenomen, varför man förstår fenomenet på just 
det  sätt man gör, och  så  vidare. Eftersom grundad  teori mycket  handlar  om kategorisering 
och begreppsbildning så krävs också att man har en  förmåga att analysera det man ser och 
förmår hantera de massor av information man kan få ut med tålamod och lyhördhet. 

33 Allt som står om grundad teori är hämtat ur Gustavsson i Gustavsson (red) 2003, 2004
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2.5.2 Grundad teori – så här ska det gå till 

Arbetsprocessen inom grundad teori består av ett antal moment. Bearbetningen av materialet 
börjar  redan  efter  den  första  intervjun  eller  som  i  mitt  fall,  samtalet.  Därefter  sker 
analysarbetet löpande tills mättnad har uppnåtts och inga fler intervjuer behöver göras. 
Det första stadiet i bearbetningen är den öppna kodningen. Här kodar man de intryck man har 
fått  i  ett  stort  antal kategorier  för att  inte  låsa sig vid en, eller  ett  fåtal, kärnvariabler  alltför 
tidigt. Det kan lätt bli att man letar efter en eller ett par variabler att ”hänga upp” materialet 
på,  för  att  minska  förvirring  och  osäkerhet,  men  den  öppna  kodningen  ska  alltså  i    mesta 
möjliga mån  förhindra  att  detta  sker. Under  kodningen  ska man vara  noga med  att  avbryta 
kodningen och skriva ner de tanketrådar och idéer, så kallade teoretiska PM, som dyker upp 
under  tiden  man  håller  på.  Dessa  teoretiska  PM  kan  till  exempel  vara  idéer  om  hur  olika 
kategorier från kodningen hänger ihop. Tanken är att de teoretiska PM:n pekar på relationerna 
mellan de olika kategorierna och deras eventuella egenskaper, och kan förklara hur de hänger 
ihop. 

Ytterligare en del  i processen är det  teoretiska urvalet,  som  i korthet går ut på att man  inte 
väljer  respondenter  efter  på  förhand  valda  kriterier,  utan  detta  ska  göras  under  tiden  man 
inhämtar material, parallellt med den öppna kodningen. 

Det är genom den kontinuerligt utförda jämförande analysen som man avgör när mättnad nåtts 
inom en kategori och mer material  inte behövs. När mättnad är nådd fortsätter jämförelserna 
av materialet och fördjupar analysen genom att leta efter underkategorier och/eller egenskaper 
för kategorierna. Det är således den jämförande analysen som integrerar de olika kategorierna 
med varandra och jämkar ihop dem till en teori. 

Den  teoretiska  kodningen  är  ytterligare  en  faktor  som  bidrar  till  teoretiserandet  av  det 
insamlade  materialet.  Under  tiden  den  öppna  kodningen  och  jämförande  analysen  pågår 
arbetar  man  även  på  en  mer  begreppsmässig  nivå,  och  förklarar  de  samband man  ser  med 
teoretiska begrepp. Här kan de teoretiska PM:n utgöra en viktig faktor. 

Metodologiska PM kallas de anteckningar man kan  tänkas göra om hur man gått  till  väga  i 
sina  tolkningar  och  kodningar.  Vad  är  grundat  i  det  empiriska  materialet  och  vad  är  rent 
analytiska delar, och vilka delar är härledda ur vad? Metodologiska PM kan vara bra  för att 
reda ut hur man kommit fram till sina tankar och slutsatser. 

När man  tycker att man använt  sig av  så mycket öppen kodning och  jämförande analys att 
man  hittat  fram  till  en  kärnkategori  som  känns  viktigare  för  teoribildandet  än  övriga 
kategorier  tar  den  selektiva  kodningen  vid. Detta  innebär  att man  ska  koncentererar  sig  på 
denna centrala kategori för att så mycket som möjligt nå fram till en teori. Här kommer också 
den teoretiska sorteringen in. I den teoretiska sorteringen plockar man ihop de olika delar man 
har  (kategorier,  realationer mellan  kategorier,  teoretiska PM etcetera) och  relaterar  dem  till 
varandra. Det är nu en teori växer fram och man till sist kan komma att relaterna materialet till 
befintlig teori och skriva rapport om vilka resultat man nått.
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2.5.3 ...och så här gjorde jag 

För det första vill  jag åter betona att  jag har  inspirerats av grundad teori  i bearbetningen av 
materialet. Eftersom jag redan hade en teoretisk grundförståelse i ämnet betyder detta att jag 
främst  har  använt  mig  av  kodande  och  jämförande  analys,  att  skriva  teoretiska  och 
metodologisk PM  samt  processen med  att  kategorisera  och  slutligen  finna  en  kärnkategori. 
Valet  av  respondentegenskaper  var  klart  innan  materialinsamlingen  började,  men  har  jag 
använt mig av principen att intervjua till man når mättnad på information. 

Min process med grundad teori började med öppen kodning då jag hade genomfört det första 
samtalet och detta jag  fortsatte jag med allteftersom  jag gjorde fler  intervjuer. Jag har också 
skrivit ner tankar och idéer som dykt upp under tiden och därmed använt mig av de teoretiska 
PM:n.  Parallellt,  eller  kanske  snarare  växelvis,  med  den  öppna  kodningen  genomförde  jag 
också jämförande analys och kunde genom den avgöra antalet respondenter. I den jämförande 
analysen  ligger  också  att  fördjupa  analysen,  i mitt  fall  gick  jag  ännu djupare  in  i  vad  varje 
intervjuperson sagt och skrev  fler  teoretiska PM för att på så sätt börja se samband. Jag har 
inte  använt  mig  i  någon  större  utsträckning  av  teoretisk  kodning  eller  metodologiska  PM. 
Däremot har jag kommit fram till en kärnkategori, en huvudpoäng, men utan att fortsätta med 
teoribildandet runt denna. Det var heller inte min avsikt att skapa ny teori, utan att ta hjälp av 
grundad  teori  i  bearbetningen  av  det  material  jag  fått  fram  för  att  kunna  svara  på 
forskningsfrågan. 

Min  största  användning  av  grundad  teori  ligger  i  ansatsen  och  hur  jag har  närmat mig mitt 
material.  Jag  har  försökt  vara  så  förutsättningslös  som  är  möjligt  med  tanke  på  min 
förförståelse.  Jag  har  också  frågat mig  varför  jag  gör  de  kopplingar  jag  gör  och  varför  jag 
resonerar som  jag gör och har  i mesta möjliga mån  försökt utesluta  för snabba,  för konstiga 
eller direkt felaktiga tankegångar. Min känsla är att att utgå från grundad teori är lite som att 
nollställa sig mitt under arbetets gång, något som jag upplevde som positvt för bearbetningen 
av materialet.
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3.Teori 

Som  sagts  tidigare  använder  jag mig  huvudsakligen  av  teorier  som  behandlar  självbild  och 
förmedlandet  av  den  genom  kläder  med  ett  sociologiskt  perspektiv.  Dessa  teorier  har  en 
tendens att glida  in  i varandra; när man behandlar  identitet är det vanligt att också behandla 
kommunicerandet  och  förmedlandet  av  den.  Jag  ämnar  fortsätta  på  denna  inslagna  väg och 
inte  särskilja  självbild  och  kommunicerandet  av  den  om  det  inte  krävs  av  teorin.  Dock 
kommer jag använda mig av teori som specifikt behandlar kommunikation med kläder, liksom 
begrepp och tankegångar från psykologin för att mer ingående beskriva självbilden. 
Utöver  teori  som direkt  rör  självbild, kläder och kommunikation använder  jag mig även av 
sådant som finns skrivet om grupper, livsstil och om individualitet. 

3.1 Självbild och identitet 

Beskrivningarna  och  definitionerna  av  identitet  och  självbild  överlappar  ofta  varandra.  Jag 
kommer att utgå från Stiers (2003) uppdelning av identitetens olika delar. Stier ser identiteten 
som en helhet så som den definieras i samspelet med andra. Detta samspel styrs till stor del av 
vår självuppfattning, som  i sin tur utgörs av två delar; självbild och självkänsla. Självbild är 
enligt Stier ett kognitivt begrepp som  innefattar den kunskap och  information vi har om oss 
själva utifrån olika  attribut,  som exempelvis utseende,  tänkesätt och erfarenheter, men även 
etnicitet, klass etcetera. Denna bild vi har av oss själva formas i samspel med de som är oss 
närstående  tidigt  i  livet och Stier  lägger,  i  likhet med bland andra Giddens  (1991),  stor vikt 
vid den tidiga socialisationsprocessen. 

Berger  och  Luckman  (1966)  skriver  om  självbild  och  en  inifrån  och  utifrån  sedd  och 
medveten attityd som ett relativt nutida fenomen. Förr var man bonde, och det var också det 
som  var  identiteten,  utan  att  man  såg  på  det  som  något  som  förmedlades.  Alla  de  andra 
attribut som numera också är en del av självbilden och identiteten kom aldrig fram i ljuset; de 
var  inte viktiga. Nu när  förmedlandet och kommunicerandet av det vi  vill  vara  har blivit  så 
viktigt har vi gått från att vara till att spela en roll 34 (play at being) av något (ibid) och därmed 
blir möjligheterna att framställa sig själv på ett speciellt sätt så oändligt mycket större. 

Även  Jacobson  (1994)  är  inne  på  historiens  identitetsutveckling  och  hänvisar  till 
socialisationsforskaren  Thomas  Ziehes  resonemang  kring  hur  vi  numera  inte  styrs  av 
traditioner  i  samma  utsträckning  som  förr,  utan  alltmer  av  marknadskrafterna.  Vi  är  alla 
ansvariga för skapandet av oss själva: idag väljer vi livsstil och identitet snarare än ärver dem. 

Goffman  (1959)  liknar  samhället  och  social  interaktion  vid  ett  skådespel  och  använder 
dramaturgin  för  att  belysa  sina  poänger. Han pekar  på  att ordet  person  från  början  betyder 
mask och menar att karaktär är något man förvärvar, och aktivt skapar, på vägen genom livet. 
Den roll vi spelar och bär vår mask som en del av blir till en integrerad del av oss och vi 

34  Min översättning
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förutsätter  att  publiken  ska  ta  det  den  ser  på  allvar.  Även  hos  Giddens  (1991)  är 
självidentitet 35  något  som  skapas  aktivt  och  är  en  ständigt  pågående  ”reflexiv  process”,  där 
individen ständigt värderar och omvärderar sig själv i förhållande till omvärlden. För Giddens 
står  självidentitetens  bas  i  den  uppmärksamhet  och  kärlek  man  får  från  ”de  tidiga 
omsorgspersonerna”,  och  kommer  således  att  ha  uppskattning  från  omgivningen  som  en 
viktigt byggsten. 

Självbilden  utgör  alltså  en  del  av  identiteten,  men  de  kan  inte  likställas  med  varandra. 
Förvisso är de  båda ett  resultat av  individens  förhållande  till omvärlden, men  identiteten är 
mer konkret (Giddens, 1991) och har en fastare förankring i en särskild omgivning eller kultur 
(Berger och Luckmann, 1966).  I denna uppsats  riktar  jag  främst  in mig på  förmedlandet av 
självbilden, vilket  innebär att den trots att den är en viktig del  ibland finna med mer  implicit 
än explicit. 

3.2 Självbild och förmedlandet av den genom kläder 

Giddens (1991) skriver: 

”Kläder är  i alla kulturer något mycket mer än bara ett sätt att skydda kroppen: de är helt 
uppenbart ett medel för  individen att symboliskt visa upp sig, ett sätt att ge självidentitetens 
berättelser en yttre form.”  

Kläder är en viktig del  i förmedlandet av vem vi är till omvärlden, och Giddens ser valet av 
kläder som ett val av vad eller vem man vill vara. Distinktionen mellan ”är” och ”vill vara” är 
viktig;  i förhållande till andra är vi faktiskt  inte det vi är, utan det vi önskar förmedla, det vi 
önskar vara. Vi är det vi gör oss till, helt enkelt, och det är inte självklart att detta är detsamma 
som att förmedla vår ”äkta”  identitet. Valet av kläder är således ett  resultat av vår självbild, 
vare sig det sker aktivt eller inte, och även om budskapet inte når fram på det sätt vi vill eller 
vår bild av oss själva inte stämmer med verkligheten har vi försökt forma det på ett eller annat 
sätt. (Stier, 2003) 

McCracken (1990) pekar på 80talets power suits och de associationer de gav som exempel på 
kläder som identifierare av sociala roller. Han ser också konsumenten som ständigt upptagen 
med att definiera sig själv i förhållande till den kultur hon lever i och att genom konsumtionen 
realisera de idéer hon har om vad det innebär att vara det just hon vill framstå som. 

Christopher  Laschs  tankar  om  att  vi  numera  tvingas  forma  våra  identiteter  tas  upp  av 
Jacobson (1994). Identiteten och ”jaget” har blivit handelsvaror och vi har därigenom lärt oss 
att se på oss själva utifrån, med andras ögon. Det första intryck vi gör är ofta viktigt, och den 
kunskap vi besitter etcetera kommer att bedömas i ljuset av det första, visuella, intrycket. 

35  Då Giddens beskrivning av självidentiteten överensstämmer med den jag kallar för självbild behandlar jag 
den som det.
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Att likna kläder och hur vi kommunierar med dem vid andra, mer ”vanliga” sätt att tänka på 
kommunikation  är  förhållandevis  vanligt  i  litteraturen.  Jacobson  (1994)  drar  paralleller  till 
den  klassiska  kommunikationmodellen  och  ser  individens  val  av  kläder  som  sändarens 
budskap, eller som kanal för eller utformning av budskapet. Detta plockas upp av mottagaren, 
som för att kunna tolka budskapet rätt måste behärska samma, eller ett mycket närliggande, 
språk eller kod som sändaren använt sig av. Det är först vid tolkningen av budskapet som det 
blir  meningsfullt  och  får  ett  innehåll.  Även  feedback  tas  upp  av  Jacobsson: 
klädkommunikationen kan ge olika reaktioner, positiva såväl som negativa. 

Man  kan  också  likna  klädkommunikationen  vid  andra  typer  av  kommunikation  än  verbalt 
eller  skriftligt  språk. Edfeldt  (1992) beskriver  hur en varas  förpackning  skapar  två  typer av 
effekter;  signal  eller  associationseffekter.  Om  vi  tänker  oss  människan  som  en  vara  och 
kläder och andra synliga attribut som hennes förpackning, blir den effekt vår förpackning har 
på andra männsikor en associationseffekt som kan liknas vid den som gäller varor i en butik. 
Du associerar förpackningen till något (Edfeldt tar exemplet ”mer för pengarna” men det finns 
inget  som säger att det  inte går  lika  bra med ”en kvasiintellektuell kille”  eller ”en  tjej med 
liknande värderingar som jag”) och bestämmer dig för om det är värt att pröva eller  inte. På 
samma sätt fungerar dina kläder som en signal till andra om vad de ska associera med dig. 

På samma linje är Aronsons (1972) beskrivning av hur vårt yttre verkar som en honungsburk 
för dem som har samma värderingar som vi, men avskräckande, eller i alla fall inte lockande 
för dem som  inte har det. Enligt Aronson är önskan om självbekräftelse så stark, vi  speglar 
oss ständigt i andra, att vi väljer att tro att om någon har en stil vi gillar är chansen stor att den 
personen också har åsikter vi gillar och vice versa. 

3.3 Davis och sådant som är viktigt i tolkning av kläder och koder 

Davis  (1991) beskriver kläder och kommunikation genom dem som kodad med ett  ständigt 
skiftande budskap; de associationer en outfit ger idag kommer kanske att ge helt andra tankar 
om ett år. Davis tar upp tre 36  saker som är avgörande för hur vi tolkar budskapet: kontexten, 
det  sociala  sammanhanget och  extra,  eller  undermedveten,  kodning. 37 Kontextens  betydelse 
exemplifieras med svart nättyg; som begravningsflor blir innebörden av tyget en helt annan än 
om det är  en del av en underklänning. Det  sociala  sammanhanget beskrivs exempelvis  som 
skillnaden mellan en konservativ  samling människor och en mer moderiktig,  experimentellt 
lagd  sådan  och  hur  olika  deras  reaktioner  på  samma  val  av  kläder  kan  vara.  Som 
undermedveten kodning tar Davis upp andra sätt att kommunicera som ingår i intrycket, som 
läggs  ihop  med  kläderna  till  en  total  bild  och  om  den  säger  något  annat  än  kläderna  kan 
alternera det budskap vi kanske annars skulle ha tagit emot. Till dessa hör hur något sägs eller 
bärs, ansiktsuttryck, rytm i rörelser etcetera. 

36  Enligt Davis finns fler, men han räknar dessa som de viktigaste 
37  Min översättning av begreppen ContextDependency, High Social Variability in the Signifier Signified 
Relationship och Undercoding
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Dessa kategorier  är  avgörande  för hur  vi uppfattar budskapet  som ges genom kläderna, och 
har,  för  att  ta  till  en  språkliknelse,  betydelse  för  att  öka  eller  minska  den  semantiska 
noggrannheten. 

3.4 Livsstil – ett val som måste göras 

En av de möjligheter vi har i det moderna samhället är att välja, på många områden. 38 Ett av 
alla dessa val är valet av livsstil. Livsstil väljs således snarare än går  i arv, och det är ett val 
som måste  göras. Giddens  (1991)  definierar  livsstilen  som ”en mer  eller mindre  integrerad 
uppsättning praktiker som en individ följer [...] därför att de ger en materiell inramning till en 
speciell  berättelse  om  självidentiteten” 39 .  Enligt  Mörck  (1998)  kan  livsstilar  gestaltas  med 
hjälp av varor. Varorna ändrar karaktär i takt med att samhället förändras och det symboliska 
värdet  av  varorna  blir  allt  större,  bland  annat  till  följd  av  att  konsumenternas  köpvanor 
förändras med levnadsstandarden. Även hur man klär sig, vad och var man äter, handlingssätt 
och umgängesmiljöer etcerera är ett resultat av den livsstil man har valt och livsstilen i sin tur 
är en effekt av vad man vill vara. 40 Ett helt fritt val är det dock inte. De livvstilar man har att 
välja  på  är  inte  alla  livsstilar  som  finns  utan  de  som  finns  tillgängliga  för  val.  Detta  val 
påverkas exempelvis av grupptryck, socioekonomiska förhållanden och förebilder. 41 

Man  behöver  inte  tillerkänna  sig  bara  en  livsstil,  utan  kan  ha  flera  livsstilar,  som Giddens 
kallar  livsstilssektorer.  En  sektor  kan  vara  vad  någon  gör  på  helgerna  eller  en  eller  ett  par 
kvällar i veckan; en liten del av den handlingsrepertoar individen har. 

3.5 Gruppen, stammen 

Lorentzon  (1984,  s.65)  skriver  om  individen  i  gruppen  och  hur  de  individer  som  utgör  en 
grupp uppfattar den som något  specifikt och entydigt,  snarare än som den samling av olika 
identiteter den är. Han kallar den uppfattning man har om gruppen för en illusion om vad den 
är; de egenskaper man tillskriver den sitter ju faktiskt inte i gruppen i sig utan i det som blir av 
de  olika  individernas  gemenskap.  Lorentzon  ser  dessa  illusioner  som  en  kollektiv 
nödvändighet; människan överlever  inte ensam och  behöver känna  tillhörighet  för att vara  i 
balans. 

Cova  och  Cova  (2001)  beskriver  det  moderna  samhällets  stammar 42  som  snarare 
sammanhållande  genom  gemensamma  känslor  inför  något,  livsstil,  åsikter, 
konumtionsmönster  eller  liknande.  Den  moderna  stammen  är  alltså  en  löst  ihophängande 
heterogen samling människor som förenas av en gemensam känsla, eller rent av passion, för 

38  Giddens (1991) 
39  Giddens (1991), s. 101 
40  Giddens (1991) 
41  ibid 
42  min översättning av ordet ”tribes”
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någonting. Också Cova och Cova  tar  upp  känslan  av  samhörighet, och betonar  även  de  att 
man kan tillhöra fler än en stam och ha fler intressen som betyder tillhörighet i olika stammar. 

Stammen sänder ut signaler av sådant som medlemmarna identifierar sig med. Dessa signaler 
ger ingen heltäckande bild av vad tillhörighet i stammen går ut på, men fungerar som ett slags 
indikator  som  hjälper  utomstående  och  presumtiva  medlemmar  att  förstå  vad  just  den  här 
stammen  är.  Signalerna  delar  Cova  och Cova  in  i  två  grupper;  temporal  traces  och  spatial 
traces. 43 Temporal traces kommer av tillfälliga stammar som uppstår i ett visst ögonblick och 
varar förhållandevis kort tid. Spacial traces lämnas av stammar som exististerar fysiskt under 
en  längre  period.  Det  är  hit  second  handhandlarna  skulle  kunna  räknas.  Men  som  sagt, 
stammar i Cova och Covas värld är löst sammansatta, och kan lika gärna som att bestå av en 
faktiskt fysisk grupp utgöras av en samling människor med en gemensam längtan. Därmed är 
det  heller  ingen  lätt  uppgift  att  utkristallisera  stammarna,  de  är  en  aning  flytande, men ger 
trots detta en känsla av tillhörighet. 

3.6 Individualitet 

Betoningen  på  och  föreställningen  om  att  alla  människor  har  en  unik  karaktär  har  alltid 
funnits,  men  fokuseras  mer  i  det  moderna  samhället.  Individualitet  var  förr  inget  som 
hyllades, även om kläder och smink alltid har varit ett medel för individualisering. Utseendet 
förr var mer en signal om ett socialt jag än ett personligt. 44 

Bauman (2002) menar att den ökade individualiseringen har kommit för att stanna. Egentligen 
är det inte ett val vi gör, utan det handlar snarare om hur väl vi klarar av att manövrera i ett 
alltmer  individualiserat  samhälle.  Individualiseringen  består  enligt  Bauman,  i  likhet  med 
bland  andra Berger  och  Luckmanns  (1966)  och  Ziehes  (i  Jacobsson,  1994)  tankar  om  den 
nutida identiteten, av förvandlingen av vår identitet från något givet till en uppgift man måste 
ta sig an och gå i hamn med. 

Att känna att man är speciell och att den egna identiteten är avgränsad från andras är viktigt i 
det samhälle vi lever i idag och en förutsättning för samvaro mellan människor. 45 
En vilja att uttrycka skillnaden och differentiera  sig  från andra uppstår,  enligt Tepper et al. 
(2001), när individen på ett eller annat sätt känner sin identitet hotad; när likheten med andra 
är för stor. Hur stort hotet känns beror på individen, och följaktligen är det inte heller alla som 
upplever ett behov av att skilja sig från mängden. 

Hur man väljer att urskilja sig från mängden varierar, och framför allt är det skillnad på hur 
man använder sig av differentieringen. Vanligast är dock att välja att skilja ut sig på ett sådant 
sätt att det  inte blir socialt  stigmatiserande. Tepper et al. poängterar också att viljan att vara 
unik inte är detsamma som att ”vilja vara lite annorlunda”; de tre urskiljande metoder som 

43  syftar till stammarna, ung. ”tidsmässiga spår” och ”rumsliga spår” 
44  Giddens (1991) 
45  Lorentzon (1985)
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utgör teorin om att söka vara unik är mer specifika och handlar om varje individs motiv till att 
vara unik. Det handlar alltså inte om att vilja verka annorlunda eller självständig; teorin om att 
vara  unik  handlar  just  om  hur  individen  använder  sig  av  ”införskaffande,  användande  och 
disponerande av varor i syfte att utveckla och förbättra sin självbild och sociala image” 46 . 

De tre handlingsvägarna till ickekonformitet 47 Tepper et al. pekar på är kreativt val som väg 
till  ickekonformitet,  impopulärt  val  som  väg  till  ickekonformitet  samt  försök  att  undvika 
likhet som väg till ickekonformitet 48 . 

Det kreativa  valet handlar om att välja att konsumera sådant  som  framstår  som annorlunda, 
men som ändå bedöms vara god smak och uppskattas av andra. Att differentiera sig genom ett 
impopulärt val gör man genom att välja produkter och märken som avviker från normen, men 
inte  nödvändigtvis  på  ett  sätt  som  uppskattas  av  andra.  Ett  impopulärt  val  är  en  lite 
kraftfullare markering om individualitet; det är  inte lika viktigt att passa in i markerandet av 
individualiteten.  Slutligen  handlar  undvikandet  av  likhet  om  att  just  undvika,  eller  vara 
ointresserad  av,  produkter  som  betraktas  som  norm  eller  mainstream  och  som  många 
människor använder sig av. 

46  min översättning av ”acquisition, utilization, and disposition of consumer goods for the purpose of 
developing and enhancing one’s selfimage and social image”, Tepper et al. (2001), s. 52 
47  min översättning av ”counterconformity”, Nail (1986) i Tepper et al. (2001) 
48  min översättning av begreppen ”Creative Choice Conterconformity”, “Impopular Choice Conformity”, 
“Avoidance of Similarity”, Tepper et al. (2001)
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4. Empiri och Analys 

Nedan följer en genomgång av det material jag samlat in under samtalen, samt löpande analys 
av detta. 

Eftersom jag redan från början hade föresatt mig att ge respondenterna stort spelrum och följa 
upp  med  följdfrågar  samt  låta  situationen  i  mesta  möjliga  mån  leda  oss  genom  de  olika 
intervjudelarna har de frågor respondenterna besvarat inte alltid varit exakt desamma, men de 
behandlade  ämnena  har  varit  det  och  jag  har  därför  kunnat  lägga  ihop  det  de  sagt  till 
sammanhängande stycken på samma tema. 

4.1 Kläder och dess betydelse för förmedlandet av självbilden 

För fyra av respondenterna har kläder varit viktigt från det att de var små. De har alltid haft en 
känsla av att det de har på sig signalerar något om dem, och har i ett par fall till och med njutit 
av  att  förvandla  sig  med  hjälp  av  kläder.  Exempelvis  beskriver  Elin  hur  hennes  föräldrar 
tvingades sätta lås på garderoben då hon var tre år gammal för att hon spenderade så mycket 
tid på att byta mellan olika kombinationer av kläder. Kristina berättar om hur hon när hon var 
liten älskade att vara med på klädbytardagar och att ärva kläder av föräldrarnas vänners barn; 
”det var som att få en bit av deras tuffhet”. 

När det gäller  inställningen  till kläder  idag svarar  samtliga  att  det är viktigt  för att  fömedla 
vem de är. Alla har också ett medvetet sätt att förhålla sig till kläder, och majoriteten talar om 
hur viktigt det är att hitta rätt känsla att kommunicera när man klär på sig. Bara David vill att 
hans  kläder  ska  skrika,  ”vara  ett  statement”,  om  vem  han  är. De  andra  talar  hellre  om  att 
känna  sig  bekväma och  trygga  i  det  de  sätter  på sig,  oavsett om det  handlar  om  att  gå och 
köpa mjölk (”då kanske man bara drar på sig en collegetröja och jeans, men då är det ju så jag 
känner mig” – Kristina) eller skillnad  i vad man tar på sig om man ska på coctailkalas eller 
ska åka till landet (”aldrig att jag tar på mig stilettklackar när jag ska ut i Skärgården, no way” 
– Petra). 

Klart är att respondenterna anser att man kommunicerar en bild av sig själv med kläder, och 
att  de  aktivt  använder  sina  använder  sina  kläder  till  att  göra  det.  I  enlighet med Goffmans 
(1959) masker och roller och Giddens (1991) syn på val av kläder som ett val av vad man vill 
vara  ser de sig  själva och  bilden av sig  själva som någonting man själv  skapar. Enligt Stier 
(2003)  är  valet  av  kläder  ett  resultat  av  vår  självbild  och  ett  sätt  för  oss  att  försöka  forma 
verkligheten  i  den  mån  vi  tycker  att  det  behövs.  Särskilt  bra  exempel  på  detta  är  Elin  och 
David, som båda säger rakt ut att det de vill kommunicera är en något vinklad variant av det 
de faktiskt ser sig som. Elin säger att hon vill att de av hennes personlighetsdrag som hon ser 
som posititva är de hon vill ska komma fram, ”att jag är feminist,  lite barnslig och så”. Hon 
vill  att kläderna ska  signalera att hon är  intellektuell och det är viktigt att  folk uppfattar  att 
hon  inte är dum,  lite  för att kompensera  för det  första  intryck hon säger  sig  bruka göra; att 
”det är mycket snack och inte så mycket tänk”. Därför är det extra viktigt för Elin att andra ser
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att  hon  har  tänkt  längre. Hon  talar  om  sin  intellektualitet  som en  hävdelsegrej;  är man  inte 
snyggast eller bäst på sport får man kompensera det med smarthet och det ska synas även på 
kläderna. De personlighetsdrag hon tycker mindre om försöker hon medvetet dölja. För David 
är  det  viktigtaste  att  förmedla  individualitet,  men  även  att  ge  en  känsla  av  att  vara  ”en 
laidback,  soft  kille”. Han  erkänner  villigt  att  han  inte  är  riktigt  så  laidback och  avslappnad 
som han vill låta påskina, att det han söker kommunicera är en lite annan bild av sig själv än 
den uppfattning han har om sig själv. 

Även de andra respondenterna är någorlunda på det klara med vad de vill att deras kläder ska 
förmedla, även om de  inte  lika  tydligt uttalar  ambitionen att ge omgivningen en modifierad 
bild av sig själva. Filip vill att hans kläder ska utstråla att han är en tänkande individ, ”jag är 
en  intellektuell,  tänkande  individ”, och att han är ”lite alternativ. Jag ser  inte mig själv  som 
jättealternativ eller speciell, men  lite alternativ”. Kristina definierar mycket av sig själv med 
sin kreativitet, och det är viktigt att det också syns på hur hon klär sig att hon är kreativ. Helst 
vill hon inte att det ska vara helt  lätt att avgöra vad hennes klädsel  innebär. Hon skulle vilja 
att man såg på henne som personligt klädd med en elegant touche, ”och att det händer något i 
klädseln”. Hon vill heller inte vara en självklar del av ett ”klädfack” 49 . Anna vill kort och gott 
att hennes kläder ska ge andra en signal om hur hon är; vilken typ av musik hon  lyssnar på 
och vad hon gillar att göra. Vad det är för olika saker just då är mindre viktigt sett i perspektiv 
över tid, bara signalen blir rätt vid ett givet tillfälle. Petra vill, i likhet med David, att hennes 
kläder  ska utstråla att hon är unik och  individuell och har sin egen stil. Hon säger också att 
hon ”inte vill vara som alla andra”. 

Samtidigt  som  respondenterna  säger  sig  vara  medvetna  om  kläders  betydelse  i  hur  de 
kommunicerar bilden av sig själva säger de något paradoxalt att de inte bryr sig om vad andra 
har  på  sig.  De  identiferar  sig  inte  heller,  tvärtemot  vad  Cova  och  Cova  skriver  om 
gemenskapskänslan  i  en stam, med andra som har en stil  som  liknar deras egna kläder eller 
bär kläder de tycker är snygga. Den enda som är öppen med att andras kläder betyder mycket 
är Elin  som  säger att det är något hon  fått med  sig  hemifrån, att  ”medvetet granska,  ja,  jag 
tittar mycket på andra människors kläder och propotioner och är rätt kritisk”. 

Om  man  tolkar  det  de  säger  bokstavligt  skulle  det  dels  betyda  att  deras  egen  fåfänga  är 
värdelös, om man kan anta att  andra  i deras omgivning  tänker  som respondenterna gör och 
inte bryr sig om vad de har på sig. Dels skulle Aronssons (1972) åsikt att vårt yttre fungerar 
som en honungsburk för likasinnade, Edfeldts (1992) antagande om associationseffekter samt 
Laschs  (Lasch  i  Jacobsson, 1994)  tankar om att  jaget har  blivit  en  handelsvara och därmed 
kan ses som en produkt alla vara fel, liksom tankarna hos många fler teoretiker som är inne på 
samma spår. Min känsla är att det hos respondenterna kanske snarare handlar om en önskan 
att verka fördomsfria, och flera verkar också medvetna om att de kanske inte riktigt lever upp 
till det de sagt. För  samtidigt  som Elin  villigt erkänner att  andras kläder  betyder mycket  så 
lyser det igenom även hos de andra att kläderna faktiskt gör mannnen i många lägen. Filip 

49  Att ”facka in” folk är något samtliga respondenter nämner åtminstone någon gång i samtalet, och syftar då 
till en lättigenkännlig typ av uppenbarelse där man kan utläsa sådant som intressen, musiksmak och liknande 
bara genom klädseln.
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medger, appropå en kompis som har en vana att ”överklä” sig,  att han kanske inte lever som 
han lär när det gäller att gilla sådant som är annorlunda. Kristina säger att hon tycker att det är 
lite kul att se att folk har tänkt själva, och medger att hennes vänner i ganska stor utsträckning 
klär sig som hon och ”satsar på att göra sin egen grej snarare än att följa trender”. Under tiden 
jag samtalade med David hemma hos honom kom hans flickvän hem 50 , och de var påtagligt 
lika varandra i klädstil. De kan ha växt ihop och blivit mer lika varandra, men jag är nog mer 
benägen att tro att klädstilen var en igenkänningsnyckel. Sedan är förstås också frågan om det 
handlar om identifiering eller om det är en estetisk dragning det handlar om; att man dras till 
det  formspråk man  tycker  är  snyggt,  snarare  än  att  de  skulle  signalera  egenskaper  i  första 
hand. Kanske är det en blandning. 

Och om det är som jag tror, att respondenterna trots allt inte är så öppna i sin inställning som 
de vill låta påskina, vad är det då som gör att nästan alla hävdar att de inte bryr sig om andras 
kläder?  Jag  tror, med stöd  i Bauman  (2002), att det handlar om  tidsanda och  individualitet. 
Man är noga med att betona sitt oberoende i allt (mer om det nedan), och det gäller även vad 
andra  har på sig. Man ska  inte  bry  sig om vad andra  har på  sig. Man bryr  sig  inte om vad 
andra gör särskilt mycket alls 51 , det är att ”mind one´s own business” som gäller och det är det 
som  återspeglar  sig  i  uttalandena.  Jag  vill  betona  att  jag  inte  tror  att  det  handlar  om  en 
medveten  hållning  att  säga  en  sak  och  agera  på  ett  annat  sätt.  Även  om  några  av 
respondenterna  verkar  medvetna  om  diskrepensen  så  tror  jag  ändå  att  man  tror  att  man 
faktiskt inte bryr sig. Också det faktum att man inte säger sig vara en del av en second hand 
handlargemenskap och  inte  kan  identifiera  sig med det  känns  som en  effekt  av  en  strävan 
efter att vara en unik individ. Man är en del av en stam, med Cova och Covas defintion om en 
gemensam  längtan  eller  strävan  i  åtanke, men man känner  ingen  gemenskap 52 .  Eftersom  så 
mycket av dessa second handhandlares strävanden bygger på att vara individuella (se vidare 
analys nedan) finner inte jag detta särskilt anmärkningsvärt, snarare hade motsatsen, att hävda 
gemenskapen, fått mig att höja på ögonbrynen. Sist i detta resonemang vill jag påpeka att det 
vad  jag kan  läsa mig  till  inte  står  att honungburkskopplingen  (Aronsson) eller  synen på  sig 
självet som en produkt (Lasch) skulle vara explicit och medveten, varför man kanske inte kan 
tycka att respondenterna i denna undersökning borde varit mer ärliga; de har säkerligen varit 
så ärliga de haft möjlighet till vid detta givna tillfälle. 

Ytterligare något som talar för att man faktiskt bryr sig om vad andra har på sig är det faktum 
att en majoritet, fem av sex, utan att  jag  frågar om det  tar upp att modet  i Stockholm anses 
vara likriktat, och fyra av dem tycker också att det är det och att detta inte är någonting som är 
positivt. Exempelvis ger David en känga till alla som har Canada Goosejackor, ”man är helt 
strömlinjeformad”. Han säger också att ”generellt är det kanske så att folk är rädda för att se 
individuella ut. Många ser ut som om de bara tar på sig saker för att de är inne, utan att bry sig 
om om de passar i dem eller inte”. Elin tycker att till och med second handtrenden är 

50  Jag är medveten om att detta inte ingår i undersökningen och det därmed knappast kan utgöra det enda 
argumentet för saken men då det finns fler saker som pekar på det jag vill säga vill jag ändå ta upp detta, för 
att illustrera min poäng snarare än bevisa den. 
51  Nuber (1998) 
52  Cova och Cova (2001)
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likriktad och säger att ”alla har samma H&Mgrund” och räknar sedan upp ett antal riktningar 
second handhandlande kan ta och som vi  lägger till H&Mgrunden. Hon talar också om de 
italienska modereportrar som kommer till Sverige för att studerna vår konformitet, ”det är väl 
bevis om något [på att modet i Sverige är likriktat]”. Anna säger att ”det är roligt när folk klär 
sig annorlunda och bryter av mot mängden, Stockholm kan bli lite likriktat sådär”. 

Giddens  (1991) 53  skriver  att  ”klädstilar  påverkas  av  grupptryck,  reklam,  socioekonomiska 
resurser  och  andra  faktorer,  som  ofta  skapar  en  standardisering  snarare  än  individuella 
skillnader”. Respondenterna verkar alla ivriga att skriva under på denna standardisering, men 
inte för egen del. Återigen kan man konstatera att om de inte brydde sig om vad andra hade på 
sig skulle de knappast yttra dessa skeptiska kommentarer om likriktningen. 

4.2 Självbildens uppbyggnad i samspel med andra 

Reflexiviteten  och  vikten  av  omgivningens  reaktioner  på  det man  förmedlar  som en  del  av 
självbilden känns påtaglig när samtalen kommer in på sådant som handlar om hur man ter sig 
i andras ögon. Giddens (1991) beskrivning av självbilden som en ständigt pågående reflexiv 
process  och  betonandet  av  vikten  av  omgivningens  reaktioner  återspeglas  hos  flera  av 
respondenterna. 
Några av dem tar upp rädslan för ”att vara för mycket”. Filip talar om en kompis,  hip hop 
Peter som alltid, enligt Filip, just har varit för mycket. Peter har haft två svettband i stället för 
ett, två basketlinnen, etcetera. Filip säger att han ”älskar folk som vågar var för lite extra” men 
erkänner också att han kanske inte riktigt lever han som han lär, varken i åsikter eller praktik. 
Förutom att Filip inte vill vara för mycket talar han också om att han inte vill gå över gränsen 
men är rädd för att inte vara tillräckligt modig. En svår balansgång, kan tänkas. Även Kristina 
talar om att man inte ska försöka för mycket, när vi talar om att hon tycker om att se att folk 
har tänkt själva när de har klätt sig. Hon tar Peter Siepen som exempel och säger att det aldrig 
är  bra  när  man  inte  kan  se  personligheten  bakom  julgransdekorationerna.  Anna  är  inne  på 
samma spår  när  hon  talar om att de som är  fulast klädda är de där man  ser att de bara  har 
kopierat  stilen  i  modetidningarna  rakt  av.  Elin  talar  om  hur  hon märker  att  folk  tycker  att 
hennes klädintresse är ytligt och hur hon kan få små, nästan omärkliga gliringar för det. Hon 
säger  att  hon  vill  förklara  att  det  inte  handlar  om  att  apa  efter  det  någon  krönikör  i  någon 
kvällstidning har  skrivit om vad man ska ha på sig, att det  inte är så ytligt som många tror. 
Petra säger att hon ”inte vill ses som trendig”. 

Genom  sin  rädsla  att  verka  vara  för mycket  eller  ”fel”  på  annat  sätt  ger  respondenterna  en 
glimt av att omvärldens reaktioner är viktiga, och att se till att de inte är negativa. Omvärlden 
finns hela tiden med och man anar en rädlsa för att inte passa in, trots att respondenterna hela 
tiden är måna om att manifestera sitt oberoende. 

53  Giddens (1991), s. 123
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4.3 Second Hand som livsstil och stamegenskap 

Sett i ett vidare perspektiv kan det val att handla second handkläder som respondenterna gjort 
också ses som ett val av livsstil, eller snarare livsstilssektor. I Giddens defintion är en livsstil 
”en mer eller mindre integrerad uppsättning praktiker som en individ följer [...] därför att de 
ger en materiell  inramning till en speciell berättelse om självidentiteten” 54 . Att handla kläder 
second hand ger just en sådan materiell inramning till berättelsen om självet och säger mycket 
om  vad  man  vill  utstråla,  oavsett  om  det  handlar  om  att  just  handla  second  hand  eller  att 
handla second hand för att det man söker inte finns i andra affärer. Livsstilen är en effekt av 
vad man  vill  vara,  och  återigen  kommer  detta med  att man  faktiskt  kan  välja  vad man  vill 
kommunicera om sig själv in i bilden. Så blev också second handhandlande ett val för David 
när han  förstod vad det kunde hjälpa honom att  förmedla. Davids  intresse  för  second hand 
kläder har vuxit fram allt eftersom han har insett dess möjligheter att signalera det ha vill om 
sig  själv  till  andra. Enligt honom var det en  slump att han hamnade  i  en  second handaffär 
första  gången,  men  han  fattade  snabbt  att  det  var  hans  grej  och  det  var  ett  aktivt  val  att 
införliva  second  handhandlandet  i  livsstilen.  För  Filip  var  second  handhandlande  ett 
livsstilsval  från  början.  Han  började  handla  second  hand  när  han  gick  i  gymnasiet  och 
skapunk och grunge var populärt. Kläder som såg lite slitna ut var helt enkelt lättare att hitta 
second hand och när han förde in musiken i livsstilen blev second hand en del av den för att 
kunna upprätthålla imagen. Även för Elin var det alternativa klädvalet ett livsstilsval efter att 
hon tröttnat på att försöka passa in, och second hand blev en del av detta lite senare när hon 
hittade UFF. Anna säger ju om vad hon vill att hennes kläder ska kommunicera att hon vill ge 
en signal om hur hon är och vad hon gillar; kommunicera hennes val av livsstil helt enkelt. 

Genom  sin  gemensamma  strävan  och  sitt  gemensamma  val  av  livsstil  (eller  livsstilssektor) 
utgör second handhandlarna även en modern stam, med Cova och Covas (2001) defintition. 
Detta  som  sagt  trots  att man  inte  känner  gemenskap;  det  som  förenar  här  är  en  gemensam 
känsla för second handkläder. 

4.4 Att träffa rätt i kommunikationen med kläder 

I enlighet med de tre faktorer som Davis (1991) tar upp som avgörande  för hur vi  tolkar de 
budskap vi får genom kläder talar ett par av respondenterna om svårigheten att kommunicera 
det man vill. Att Davis kontext, sociala sammanhang och undermedvetna kodning är viktigt 
blir  tydligt när Filip och Elin talar om problemen med att kommunicera med olika publiker. 
Filip  tror  nog  att  han  lyckas  förmedla  det  han  vill,  men  talar  om  svårigheten  med  att 
kommunicera  med  kläder  och  att  kommunicera  över  huvud  taget;  man  måste  veta  vilken 
publik man kommunicerar med  för  att  kunna  träffa  rätt. Han  säger  sig  också vara  villig  att 
förändra sin klädstil för jobbets skull, något som även det visar på att han är uppmärksam på 
det  sociala  sammanhangets  och  kontextens  betydelse  för  klädernas  tolkning.  Även  om  de 
flesta av oss nog försöker anpassa oss till den klädkod som gäller på arbetet kanske vi inte 

54  Giddens (1991), s. 101



26 

funderar så mycket över det, men Filip ger sken av att ha tänkt över detta. Elin är tveksam till 
om hon lyckas träffa rätt i kommunikationen, hon säger att hon nog kan förstöra klädintrycket 
med att uppföra sig annorlunda, och säger att hon heller  inte ser ut som hon vill; hon är ute 
efter det optimala uttrycket och det är svårt att nå och svårt att förmedla. Dessutom är hon på 
samma spår som Filip, om att kommunicera med olika publiker. Hon talar om att hon nog inte 
”kommunicerar unisont” och att det är lättare att kommunicera med andra som liksom hon är 
intresserade av kläder som uttrycksmedel. 

Petra  poängterar  kontextens  betydelse  och  hur  viktigt  hon  tycker  att  det  är  att  klä  sig  efter 
situation. Det är också den måttstock hon säger sig bedöma andras kläder efter; hur väl de är 
valda för tillfället snarare än om de är snygga. 

Övriga  respondenter  tror  sig  kommunicera  det  de  vill, mer  eller mindre,  utan  att  reflektera 
särskilt mycket över sammanhangets eller betydelse. Kristina tror nog att andra ser att hon är 
kreativ på hennes klädsel, och det är viktigt. Även David tror att han lyckas förmedla det han 
vill gällande individualitet och personlighet, men erkänner villigt att han inte alls alltid är en 
så  ”laidback  och  soft  kille”  som  han  vill  utstråla  att  han  är.  Han  talar  också  om  sina 
jobbkläder och vad andra tillskriver honom för egenskaper när han har dem på sig, liksom att 
de kläder han använder privat är de han betraktar sin stil. David är således medveten om det 
sociala sammanhangets betydelse  för  tolkningen  av de kläder man har på sig men säger  sig 
inte fundera särskilt mycket över det. Anna tror att andra ser att hon är intresserad av kläder, 
”att hon har  lite koll”, och låter kläderna tala för henne i strävan efter att utstråla det sätt att 
leva som hon valt. Hon säger också att det är lättare att tala om kläder med andra som har ett 
liknande intresse. Därmed gör hon sin egen språklinelse, om man överför det hon säger om att 
tala  om  kläder  till  att  även  gälla  hennes  användande  av  kläder. Även  Petra  tror  att  hennes 
önskan om att andra ska se att hon har en individuell stil fungerar. Även om det finns plagg 
och färger hon önskar att hon kunde använda sig av mer så tror hon att uttrycket som sådant 
fungerar. 

Förutsättningen för att respondenterna ska lyckas i sin kommunikation torde, med Jacobssons 
(1994) sätt att närma sig problemet, vara en så stor semantisk noggrannhet som möjligt. Även 
om vissa respondenter verkar ha funderat mer över detta än andra minskar inte betydelsen av 
detta  i övriga  respondenters kommunikation. Att exempelvis  feedback,  som  Jacobsson  talar 
om, också är viktigt framkom i avsnittet ovan som behandlar självbildens reflexiva natur; man 
är en aning rädd att inte passa in och anpassar sig således lite grann till vad andra tycker. Inte 
för mycket dock, som vi ska se nedan. 

4.5 Individualitet som mål med second handhandlande 

Petras  svar  på min  fråga  om  hon  kunde  tänka  sig  att  bli  intervjuad  på  temat  second  hand 
kläder var ”jag vet  inte om  jag är någon bra  intervjuperson. Jag handlar  inte så ofta, nästan 
bara när jag är ute efter någonting speciellt som ingen annan har.” Jag tror hennes svar sätter 
ribban ganska bra även för de andra respondenternas svar. Även för de som svarade att de
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handlar second hand för att det är billigt kommer individualitet fram som en faktor i svar på 
andra frågor. Även om man inte direkt säger att man handlar second handkläder för att vara 
individuell vill man att kläderna ska kommunicera att man är en unik individ med förmåga att 
tänka själv. Och om man ska vara krass; om Filip och Kristina, som säger att en huvudsaklig 
anledning till deras second handhandlande är att det är billigt, bara ville handla billiga kläder 
kunde de göra det på H&M. Med de senaste årens prishöjningar på second handkläder är de 
inte fullt lika billiga som de en gång var och ändå väljer man att handla second hand framför 
på H&M. Elin är  inne på  just det när hon säger att det  faktum att hon handlar  second hand 
handlar  inte om att det är  just  second hand;  hon  skulle köpa samma plagg på H&M om de 
fanns där, men det gör de inte. 

Individualiteten och önskan om att vara unik genomsyrade svaren. Ibland explicit och ibland 
mer  som en oavslutad  tanke och det kunde vara  svårt att  erkänna att det var det man ville. 
Filip  sa  ju att han ser  sig  själv  som  lite alternativ  ”inte mycket men  lite”,  som om han  vill 
betona att han inte ser sig själv som förmer eller mer speciell än någon annan. Ändå var han 
den som var  snabbast med att  svara  ja på om det är viktigt att  inte vara mainstream. Även 
Petra tyckte det var svårt att bara säga rakt ut och sa till och med att det kändes lite pinsamt att 
eftersträva någonting sådant när man är vuxen. 

Flera av respondenterna tar upp hur man kan uppnå en känsla av individualitet och av att vara 
unik med second handkläder som en del av förtjänsten med dem. Anna säger att ”Det roliga 
med second hand är ju att man kan bli så egen med det. Det är ju kläder som det bara finns en 
av.” Hon talar  ju också om fulheten i en modetidningskopierad klädsel; ”det som är fulast är 
just när folka ser så otroligt uttänkta ut, man ser att de bara har läst modetidningar, och så vill 
man ju inte se ut själv”. I min tolkning ligger hennes ”fulast” närmare det jag skulle benämna 
tråkigt och jag tror faktiskt, baserat på det hon säger i övrigt, att det är bristen på fantasi hon 
tycker är fult, snarare än en ren estetisk fulhet. David sa ju att det är för att se individuell ut 
som han alls handlar second hand, men han vill också att folk ska se att han kan tänka själv 
och ”inte apar efter”.  Hans säger att hans självkänsla blir bättre om han klär sig individuellt 
och inte ser ut som alla andra. David tycker också att det väger tyngre att få en komplimang 
för  ett  plagg  man  har  köpt  second  hand,  för  då  har  han  personligen  gjort  valet  mellan  en 
massa olika saker, medan ”på H&M ser ju allt likadant ut och då är det inte så svårt att välja”. 
Petra  handlar  second  hand  när  hon  känner  för  att  köpa  någonting  som  inte  alla  andra  har, 
likaså Elin. Kristina säger att hon vill känna att hon har gjort det kreativa valet. Hon vill inte 
känna  att  någon  annan  har  valt  åt  henne,  också  det  en  indikation  på  att  uppnåendet  av 
individualitet är en viktig del av förtjänsten med second handkläder. 

Något som också tyder på att individualitet är en viktig del av second handhandlandet är att 
flera  av  respondenterna  talade  om  att  fynda  second  hand  och  då  inte  i  meningen  att  fynda 
någonting  billigt. Att  fynda  innebär  för  respondenterna  att  hitta  ett  plagg  som  är  unikt  och 
som ingen annan har. Om plagget dessutom är billigt blir det en bonus, men att handla seocnd 
hand är  i  sig  ingenting man gör enbart  för att det är billigt. Som Anna  säger,  ”fyndkänslan 
handlar om att det är snyggt och unikt”.
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Även svaren på frågan om varför de handlar second hand idag ger indikationer på att sökandet 
efter en individuell klädstil är en viktig del av second handhandlandet. Davids svar på frågan 
om varför han handlar second hand är snabbt och frankt, ”Jag vill se individuell ut. Ha kläder 
som  inte alla andra har.” Alla är  inte så rättframma som David, eller har  inte det svaret  lika 
nära till hands. Flera nämner  individualitet, men kanske inte som det första som dyker upp  i 
deras huvuden när  jag ställer  frågan. Filip och Kristina säger att de handlar second hand  för 
att det är billigt och Kristina  tillägger att man ”kan  få  väldigt mycket mer  roliga grejer  för 
pengarna”  och  att  det  också  kan  handla  om  att  ha  lite  tid  över. Det  faktum  att  plaggen  är 
billiga gör också för Kristinas del att hon har mindre respekt för dem och vågar klippa och sy 
om som hon vill, något som hon nästan alltid gör med de kläder hon köper second hand. För 
Filip är second handhandlandet även en fråga om bekvämlighet; hans lokala Myrorna ligger 
alldeles  runt  hörnet  och  han  gillar  känslan  av  att  ha  koll  på  vad  som  finns  och  vad  som 
kommit in nyligen. 

Tidsfaktorn är viktig  för Petra. Att  just ha de där extra tio minuterna betyder  tid att handla, 
och det gäller både second handkläder och andra saker. Men det är önskan att hitta något lite 
speciellt som får Petra att gå in i second hand affärer över huvud taget. Vanligtvis använder 
hon shopping som avkoppling och i second handaffärer tycker hon att det brukar lukta stark 
och vara rörigt och det kan vara jobbigt att handla. När det gäller second hand kanske hon får 
en idé om att hon vill ha, en modell eller en färg som inte är inne just då och därför inte finns i 
”vanliga” affärer och går därför ändå in i second handbutikerna, som hon i sig inte gillar, för 
att hitta unika plagg. 

Även för Elin, Anna och Kristina kan det vara en idé om något de vill ha och som de antingen 
inte kan hitta i vanliga affärer eller hittar bättre på second handmarknaden som gör att de tar 
till second handhandlande. Men Anna påpekar också att det ”i och för sig kan vara så att jag 
går dit med en  idé men kommer ut med något helt annat” och att det är mycket för att man 
hittar udda grejer, och att det är billigt, som hon handlar kläder second hand. Elin säger som 
sagt att det inte är det faktum är kläderna är second hand som betyder något, utan att de är det 
de är. Hon skulle köpa samma plagg om de fanns på H&M, men det gör de inte. För Elin är 
det också en ekonomisk  fråga, men  inte en  fråga om billighet utan om när  hon  har mycket 
pengar. Eftersom hon mest handlar på Ebay 55 handlar det i allmänhet inte om saker som är så 
väldigt billiga, hon säger sig snarare leta efter pusselbitar till den perfekta outfiten. 

4.6 Markerandet av individualiteten 

Med hjälp av second handkläder  låter respondenterna omvärlden  förstå att de inte är en del 
av  den  grå  massan.  Den  här  undersökningen  handlar  om  kläder  och  kommunikation  och 
eftersom kläder för många är sammanlänkat med mode talade vi även om mode och trender. 
En  fråga  om  mode  och  trender  fanns  i  min  mall,  men  ofta  tog  respondenterna  upp  ämnet 
innan jag hunnit fråga. Det visade sig att ingen av respondenterna ser sig själv som någon som 

55 ebay.com är en auktionssajt på internet där man bland annat kan köpa second handkläder
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följer  trender.  Flera  säger  sig  dock  vara  medvetna  om  att  trender  påverkar.  Filip  säger  att 
”man  tror  ju att man är  från  trender, men man påverkas  ju” och Kristina  tycker att    ”det är 
viktigt  att  inte  följa  trender  för  noga,  att  känna  att  ingen  annan  har  satt  upp  att  ’det  här 
gäller’”. Petra säger att andra  ibland ser henne som trendig,  ibland  får hon kommentarer att 
hon har en egen stil. Själv ser sig hon sig snarare som medveten (om vad hon har på sig, det 
betyder inte att hon vill följa de trender som finns) och intresserad. David tycker till och med 
illa om trender och ser sig själv som ”antitrend”. Trender ”...tvingar på folk vad de ska köpa, 
folk måste ju ha egna tankar och tänka själva”. Elin säger sig tycka att det är kul med trender 
”men jag följer dem inte. Men det säger ju alla, haha”. Anna säger att hon nog blir påverkad, 
”men  jag  följer  inte modet slaviskt”. Hon ser  inte heller  trender som särskilt viktiga, ”det är 
inte intressant, helt enkelt. Inget jag tänker på”. 

Flera tar upp dilemmat att vara först/följa trender. Även om de  inte ser sig som trendiga, så 
säger  sig  alla  utom  Anna  säger  uppleva  att  de  kan  vara  före  med  saker  som  sedan  blir 
trendiga. När det händer kan det kan  vara  svårt att  fortsätta använda ett plagg de har börjat 
med lite före den stora massan, när sen alla bär det. De gör det dock, bara David säger att han 
inte gör det, men känslan i plagget kan bli lite förstörd. I det respondenterna säger om trender 
kan man tydligt känna att att följa trender  inte är någonting positivt. Det ses som fantasilöst 
att  följa de  trender  som andra  satt,  att  inte  tänka  själv. Genom att  tala om  att man har  sina 
egna lagar när det gäller kläder och klädsel markerar man sitt oberoende även här. 

Tvärtemot svaret på frågor om trender svarar flera ”ja” på en direkt fråga om det är viktigt att 
inte  vara mainstream. Filip  svarar  ”oh, enormt  rädd. Eller  inte  rädd...” på  frågan om han är 
rädd för att verka mainstream och fortsätter resonemanget som till slut i alla fall mynnar ut  i 
att han inte gärna placerar sig i mittfåran. Kristina återkommer till att kläderna för dagen ska 
kännas bra och vill ”känna att hon har gjort det kreativa valet, om man klär sig som alla andra 
kan det onekligen kännas en aning okreativt”. Anna säger att ”det som är fulast är just när folk 
ser så otroligt uttänkta ut, man ser att de bara har läst modetidningar, och så vill man ju inte se 
ut själv”. 

Ytterligare ett sätt att tala om att man  inte är riktigt mainstream är att tre av respondenterna 
betonade  sin  ickeimponerade  inställning  till  status  av  det  mer  traditionella  slaget.  David 
gjorde  som  sagt  ner  Canada  Goosejackorna  och  Filip  berättade  att  han  arbetat  i 
reklambranschen, som ju för många ter sig väldigt lockande, men slutat. På frågan om det var 
viktigt  för honom att  tala om  just det,  att han gjort valet att  sluta,  svarade han ”som någon 
sorts  statement  menar  du?  Ja,  det  är  det  nog”.  Även  Petra  deklarerade  att  hon  inte  var 
imponerad av statusprylar, och nämnde som exempel stora båtar. Detta var ingenting jag tog 
upp eller  frågade om, och trots detta tog tre personer, självklart oberoende av varandra, upp 
det.  Det  är  alltså  viktigt  att  manifestera  sitt  oberoende  även  när  det  gäller  andra  saker  än 
kläder.
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4.7 En tillämpning av Tepper et al. och vägarna till individualitet 

Så här  långt kommen i analysen kan vi konstatera att strävan efter  individualitet är en viktig 
ingrediens  i  second  handhandlandet. Motiven  och  tillvägagångssätten  kan  dock  vara  olika, 
trots den till synes uppenbara likheten i att man handlar kläder second hand. 

Tepper et al.(2001) delar  in strävan efter  individualitet  i tre möjliga vägar att ta; det kreativa 
valet,  det  impopulära  valet  och  försök  att  undvika  likhet.  I  den  här  undersökningens 
respondenters svar finns inslag av alla dessa tre vägar. 

Det tydligaste exemplet på det kreativa valet är Kristina, som definierar sin personlighet med 
kreativitet som ledord. Kristina handlar nästan bara second handkläder och vill att hennes stil 
ska vara elegant med en personlig touche och att andra ska se att ”det händer något i hennes 
klädsel”. Detta sista, att det händer något, får nog tolkas som att hon vill verka ha en klädsel 
utöver det vanliga, kanske lite oväntad men på ett positivt sätt. Kristina vill att det ska synas 
på henne att hon är kreativ, och väljer kläder därefter. Hon väljer alltså inte att klä sig i sådant 
som kan ses som apart, utan eftersträvar elegans och acceptans men på sitt eget sätt. 

Ungefär detsamma kan sägas om Elins sätt att differentiera sig på ett generellt plan. Elin klär 
sig för uppskattning och vill att hennes kläder ska utstråla att hon är intelligent och har tänkt 
längre än till att bara dra på sig någonting. Hon tänker mycket på vad hon ska ha på sig men 
väljer  inte  kläder  som  kan  väcka  anstöt  eller  verka  konstiga.  Dock  är  det  så  att  där  Elin 
studerar bryter hennes kläder av  från mängden och det gängse sättet  att klä sig, och hennes 
individualisering där blir en markering om att hon inte accepterar de villkor man enligt henne 
”ska klä sig efter” där. Hennes egen benämning på den stil som råder i hennes studiemiljö är 
”peakstilen”, och att byta stil ses, enligt Elin, som ett tecken på osäkerhet snarare än en vilja 
till förändring. Här blir alltså hennes sätt att differentiera sig ett impopulärt val snarare än ett 
populärt. 

Ytterligare  ett  exempel  på  en  mix,  men  den  här  gången  mellan  det  populära  valet  och  att 
undvika likhet, är Davids sätt att söka individualitet. Han gör populära val på det sättet att han 
handlar på etablerade, sorterade second handaffärer som har kläder som redan från början är 
utvalda för försäljning för att de ligger i tiden. Han gillar att få komplimanger för sina second 
handkläder och för att han har en egen stil eller kläder med en udda touche. Samtidigt säger 
han sig vara helt anti trender som han tycker tvingar på folk ett sätt att tänka, och han skulle 
aldrig  använda  en  typ  av  plagg  som  var  väldigt  inne. Tvärtom  säger  han  sig  sluta  använda 
kläder  han  köpt  om  det  visar  sig  att  halva  stan  börjar  gå  omkring  med  dem.  I  det 
resonemanget ligger en stor ansträngning att undvika likhet; det andra har skyr David. 

Filip är ytterligare ett exempel på hur man kan söka individualitet genom populärt val. Han 
säger som sagt att han vill att hans kläder ska ge en känsla av att han är  lite alternativ, men 
inte  för  mycket.  Han  säger  sig  bli  besviken  på  sig  själv  när  han  inte  riktigt  vågar  ta  ut 
svängarna men är ändå rädd att ta i  för mycket och  för att vara mainstream. Filip vill också 
gärna bli sedd som modig klädmässigt. Han undviker inte aktivt likhet och gör inga
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impopulära  val  som  skulle  kunna  leda  till  social  stigmatisering. Han  söker  ha  sin  egen  stil, 
men vill att folk ska uppskatta den, och söker således individualitet genom populärt val. 

Inte heller Anna gör impopulära val. Anna hamnar, i  likhet med David, snarare mitt emellan 
att göra ett populärt val och att undvika likhet. Hon säger ju att det fulaste är när man ser att 
folk  har  läst  modetidningar  och  tagit  den  stilen  rakt  av,  och  vill  inte  se  ut  så  själv. 
Modetidningar innehåller en hel del mainstreammode, och man kan därför av det Anna säger 
sluta sig till att denna likhet och mainstreamidentitet är något hon försöker undvika. Samtidigt 
säger hon att det alltid handlar om att välja kläder som man tycker är fina, oavsett mode, och 
att hon alls handlar second hand beror bland annat på ”att man kan vara så egen” med second 
handkläder. 

Petra vill sätta sin egen prägel på sina kläder och anstränger sig för att få en ”personlig twist” 
på det hon har på sig. Hon säger sig vara mycket noga med att klädseln passar  tillfället och 
situationen och gör inga  impopulära val. Petras strävan att visa på en egen stil men att ändå 
passa in gör att även hon kan sägas göra ett populärt val. 

Ingen  av  respondenterna klär  sig  avsiktligt  provocerande  eller  gör  impopulära  val  som kan 
vara  socialt stigmatiserande. Bara Elin har hamnat på den vägen, men det är  inte så mycket 
hennes kläder som gör det som situationen. Hon tröttnade på att försöka passa in och ”valde 
alternative”  när  det  gäller  kläder  i  gymnasiet,  men  inte  förrän  hon  började  studera  på  ett 
program  där  de  andra  studenterna  klär  sig  annorlunda  skulle  hennes  klädsel  kunna 
kategoriseras som impopulärt val. 

Man  skulle  kunna  argumentera  att  det  eftersom  de  alla  aktivt  säger  sig  vilja  uppnå 
individualitet i sin klädsel, några även med uttalade ambitioner att inte se ut som ”alla andra”, 
skulle  handla  om  att  undvika  likhet  för  samtliga.  Jag  vågar  dock  påstå  att  respondenterna 
samtidigt  som de  eftersträvar  att  se  individuella  ut  i  hög  grad  söker  positiv  bekräftelse  hos 
omgivningen i sitt sätt att klä sig, vilket  implikerar att det i första hand är det populära valet 
som eftersträvas. För några av respondenterna känns det viktigare än för andra att markera att 
de  inte  är  intresserade  av  sådant  som anses mainstream. Min  upplevelse  av  det  de  säger  är 
ändå  att  manifesterandet  av  ointresse  för  mainstreamstämplade  saker,  möjligtvis  med 
undantag för David, inte är något de gör så aktivt att det blir huvudpoängen med deras second 
handhandlande.
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5. Slutsats och diskussion 

Sammantaget blir det respondenterna sagt och hur de betonar individualitetens betydelse i hur 
de klär sig i mitt tycke en tydlig indikation på att just individualitet utgör huvudpoängen med 
att  kommunicera  vem  de  är  genom  sina  kläder,  inklusive  second  handkläderna.  Kläder 
generellt verkar vara ett kommunikationsmedel som de ser som det som kan få omvärlden att 
förstå vilka de är och vem de skulle vilja vara, och second handkläderna är en mycket viktig 
del  i detta. Secondhand klädernas del mer specifikt verkar vara att lite vara pricken över  i:t, 
den del av klädseln som kanske är mer speciell och utgör det Petra kallar för twisten. Det som 
gör att de inte ser ut som alla andra helt enkelt. 

Även  det  som  kommer  fram  om man  vänder  på  myntet  framstår  som  en  klart  viktig  del  i 
svaren: man vill  inte utgöra en del  av den grå massan och det är viktigt att manifestera  sitt 
oberoende.  Detta  gör  man  på  lite  olika  sätt,  men  på  det  stora  hela  blir  bilden  densamma, 
oavsett om man säger sig hata trender eller inte vilja bli ”infackad” när folk ser och bedömer 
det man har på sig. 

Också det faktum att man inte på något sätt säger sig identifiera sig med folk som har likadana 
kläder som man själv, eller tycker att det innebär någonting positivt, stämmer med totalbilden. 
Det  ingår  i  idén om  individualism att  inte känna  igen  sig  i  beskrivningen om second hand 
stammen, i att inte erkänna sig som en del i grupp utan understryka att man är en individ i sin 
hållning och att man exempelvis inte låter sig påverkas av trender. Som framgick av empirin 
är det dock viktigt vad andra tycker för respondenterna och det är inte alltid helt enkelt hålla 
rätt balans mellan att verka som att man inte bryr sig men ändå klä sig tillräckligt individuellt. 
Inte heller är det helt lätt att kommunicera rätt sak till rätt person och detta vållar några större 
huvudbry än det gör andra. 

Att individualitet så tydligt löper som en röd tråd genom svaren förvånade mig och frågan är 
varför sex så olika personligheter med second handhandlande som gemensam nämnare är så 
lika varandra i  inställning till kläder och second handhandlande. Är det en del av tidsandan 
eller  ett  speciellt  drag  hos  de  som  hittat  fram  till  second  handbutikerna?  Flera  av 
respondenterna talade ju om att det handlar om att de får  idéer om saker de vill ha som inte 
står att finna i vanliga butiker. Är det en effekt av att de följer sina instinkter och letar upp det 
de vill ha  i högre grad än andra eller att de kan  läsa av och  förstå vad som ska bli  inne och 
därmed vilja ha det  lite  före alla andra?  Jag vet  inte. Jag kan bara konstatera att detta är en 
heterogen  grupp med  till  synes  en  enda gemensam  nämnare  som brer  ut  sig  och  lägger  sig 
som  ett  finmaskigt  nät  över  en  stor  del  av  det  de  säger.  En  upplevd  individualitet  blir  en 
önskan om att inte vara som alla andra som blir försök att genom sina kläder tala om att man 
skiljer sig från den övriga massan. Second handhandlandet är grädden på moset, det som gör 
skillnaden och särskiljer dem som unika individer. 

Ytterligare  en  poäng  som  framkommer  är  att  second  handhandlande  är  en  lite  av  en 
inställningsfråga och ett val av livsstil, eller livsstilssektor. Detta hade man kanske kunnat ana
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ändå, utan undersökning, men här blev det väldigt tydligt. Också det faktum att man kan halka 
in på second handkläder som en effekt av ett annat livsstilsval framkom. 

Den genomgång  jag gjort av Tepper et al.’s  indelning och  jämförande med respondenternas 
svar  är  gjord  av  ren  nyfikenhet  och  intresse.  Att  majoriteten  gör  populära  val  för  att  nå 
individualitet  förvånar  inte,  efter  det  att man  har  gått  igenom empirin.  Respondenterna  vill 
vara  individuella, men det är samtidigt viktigt att  inte gå över gränsen, och det återspeglas  i 
tillämpningen av Tepper et al’s modell. 

Att konsumera för att skilja ur sig ur mängden behandlas inom teorin från just det hållet; från 
teorin om individualitet (Tepper et al), där second hand tas upp som en av dessa möjligheter 
att  shoppa  sig  till  eller  på  annat  sätt  tillskansa  en  i  även  andras  ögon  unik  identitet.  Att 
undersöka  det  från  mitt  håll,  genom  second  handhandlarens  ögon  gav  svar  som  i  allt 
motsvarar det man kunde  tänka sig om man  läst om detta, men en en  aning mer  nyanserad 
bild  som  ger  plats  åt  just  second  handhandlaren  att  utveckla  sina  motiv,  till  skillnad  från 
individualitetsbaserad teori där ”att handla second hand” knappt får mer än en mening som ett 
medel i kampen mot konformitet. 

Några  saker  som  har  dykt  upp  påvägen  har  slagit  mig  som  sådant  jag  skulle  vilja  gräva 
djupare i. Den estetiska aspekten är en sådan, som bara berörs ytligt i analysen men som jag 
skulle vilja veta mer om. Vad innebär den just här, och hur viktig är den? När Anna talar om 
att det är fult att kopiera en klädsel direkt ur en modetidning, gör jag rätt bedömning när  jag 
tror att hon snarare menar tråkig? Vad innebär det i sådan fall och hur kan man koppla ihop 
självbilden med det estetiska? 

Även när det gäller  individualitetssträvandena skulle  jag  vilja gå  vidare och undersöka mer 
ingående vad det handlar om. Är det ändå möjligt att det här är ett märkligt undantag, att en 
större  grupp  skulle  visa  på  andra  resultat?  Jag  skulle  också  vilja  veta  närmare  vad 
respondenterna, eller en annan grupp, lägger in i individualitet och att inte vara som andra. 

Mörck (1998) pekar på marknadsföringens del  i att skapa livsstilar, något som kan vara värt 
att ha i åtanke när det gäller second handhandlande: har den ökade uppmärksamheten i media 
betytt  att  second  handhandlande  kan  ses  som  en  livsstil?  För  resonpondenterna  i  den  här 
undersökningen  har  second  hand  varit  ett  livsstilsval  innan  media  började  uppmärksamma 
second handkläder, men skulle jag ha sett det som det om den här uppsatsen hade skrivits för 
tio år sedan? Återigen, jag vet inte, men det kan vara värt att tänka över varifrån man får sina 
idéer och också detta kunde vara värt att gräva djupare i.
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Bilaga: Intervjufrågor 

Är kläder ett viktigt vertyg i förmedlandet av den bild du har av dig själv? Varför/varför 
inte? 
Hur använder du kläder för att förmedla denna bild? 
Hur ställer du dig till trender och mode? 
Hur skulle du vilja se ut om du fick välja helt fritt? 
Vad tror du att du förmedlar/att andra tänker när de ser dig? Stämmer det? 
Vad säger dina kläder om dig? 
Jämfört med andra, hur tycker du att du ser ut? 
Hur ser man vem du är på dina kläder? 

Hur länge har du handlat second hand? 
Om du kommer ihåg; varför började du? 
Varför handlar du second hand nu? 
Hur ofta handlar du, och var? 
Vad avgör när och hur du ska handla (om inget svar, föreslå tid, läge, ekonomi?)? 
Vad säger det om dig att du handlar kläder second hand? 
Vad vill du att second handkläderna ska förmedla om dig? 

Hur bedömer du andras kläder? 
Tror du att kläder är ett viktigt redskap för andra att förmedla sin självbild? Varför/varför 
inte? 
Är det ett plus/minus/ingetdera om någon du träffar visar sig handla second hand? 
Varför? 
Hur kan man se på folk om de handlar second hand? 

Något mer som du skulle vilja ta upp?
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