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Sammanfattning 

Syftet med denna C-uppsats är att skapa en ökad förståelse kring hur uppväxten kan påverka 

unga individers klädkonsumtion när de själva förfogar över sina egna pengar. Syftet är även 

att skapa en ökad förståelse för skillnader och likheter i klädkonsumtionen mellan unga 

kvinnor och män. Uppsatsen är en kvalitativ studie, och detta val gjordes för att få en mer 

djupgående förståelse kring respondenternas åsikter kring sitt konsumtionsbeteende. 

Intervjuerna genomfördes med fyra unga klädintresserade respondenter, som bestod utav två 

kvinnliga och två manliga respondenter. Uppsatsen bygger på dessa intervjuer och även den 

tidigare forskning som finns med i studien.  Teorierna för denna studie används ur ett 

sociologiskt perspektiv och fokuseras främst på socialisationsprocessen samt teorin "att göra 

kön". Dessa teorier har applicerats ur ett genusperspektiv för att kunna förklara hur kön 

påverkar individers klädkonsumtion. Resultatet visar att uppväxt såväl som individuella 

egenskaper förklarar skillnader och likheter mellan mäns och kvinnors klädkonsumtion. Vi 

som forskare menar att ju längre framåt vi blickar i tiden, desto mer kommer vi att se en mer 

individbaserad snarare än en könsbaserad klädkonsumtion.  

 

Abstract  

The purpose of this essay is to create a greater understanding of how the upbringing can affect 

young people’s clothing consumption when in charge of their own money. This essay also 

aims to create a greater understanding of the differences and similarities in clothing 

consumption between young men and women. This essay was conducted as a qualitative 

study in order to create a more profound understanding of the respondent’s views on their 

consumption behavior. The interviews were conducted with four young fashion-interested 

individuals, consisting of two female and two male respondents. The essay is based on these 

interviews and previous researches that can be found in the study. The theories for this study 

are used from a sociological perspective and are mainly focused on socialization as well as the 

theory of ”Doing Gender”. These theories have been applied from a gender perspective in 

order to be able to explain how gender can affect individual’s clothing consumption. The 

result shows that upbringing as well as individual characteristics explains differences and 

similarities among men and womens’ clothing consumption. As researchers we claim that the 

further we look ahead into the future, the more we will find that clothing consumption will be 

more based on individual preferences rather than based on gender.  

 



 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Denna C-uppsats handlar om hur uppväxt kan påverka unga mäns och kvinnors 

klädkonsumtion samt vad det finns för skillnader mellan könen gällande klädkonsumtionen. 

Uppsatsen bygger på fyra intervjuer med klädintresserade studenter samt insamlat material i 

form av teorier och tidigare forskning. Resultatet av studien visar att uppväxt har en påverkan 

på hur studenternas klädkonsumtion ser ut idag, men även att de individuella egenskaperna 

har en stor påverkan gällande klädkonsumtionen. Vi som forskare menar att ju längre framåt 

vi blickar i tiden, desto mer kommer vi att se en mer individbaserad snarare än en könsbaserad 

klädkonsumtion. 
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1. Inledning 

I inledningen presenteras uppsatsens grundidé samt en historisk bakgrund kring 

klädkonsumtionen i Sverige. Kapitlet avslutas sedan med en presentation av syftet, 

frågeställningar och avgränsningar. 

 

Den norska socialpsykologen Hanne Haavind menar att könsuppdelning är ett fenomen som 

ständigt utvecklats och ställts inför olika krav och förväntningar under flera decennier. 

Haavind menar att människor omedvetet under vardagen skapar sig uppfattningar och 

reflekterar över hur det manliga respektive kvinnliga könet ska uppföra sig i en specifik 

situation. Dessa uppfattningar om vad som betraktas vara kvinnligt och manligt är något som 

har förändrats över tiden. Att en kvinna regelbundet skulle bära långbyxor till vardagen 

ansågs inte vara kvinnligt nog innan år 1906, då kvinnan ständigt bar kjol eller klänning. Men 

med tiden kom denna uppfattning att ändras och kvinnan kan idag bära ett par långbyxor utan 

att ifrågasättas och en man kan bära en kjol, vilket tyder på att kvinnornas och männens 

konsumtionsbeteende har utvecklats genom åren1.   

Att spendera pengar på kläder idag blir för ungdomar allt vanligare och det blir oftast deras 

första överlevnadsutgift förklarar Peters i sin undersökning ”Youth clothes – Shopping 

Behavior: An Analysis By Gender”2. Han menar att ungdomar får pengar från olika 

inkomstkällor, oftast genom ett extrajobb eller i någon form utav bidrag. Peters belyser i sin 

studie att det finns tydliga mönster för hur ungdomar väljer att spendera sin ekonomi. Det 

framgår att män spenderar mer pengar på bilar, nöjen och mat medan kvinnor spenderar mer 

pengar på hårprodukter, kosmetika och smycken. Han presenterar i sin studie att kvinnor 

spenderar hela 23% av sin lön på kläder, medan män spenderar 19% av sin lön på detta3.  

 

Att kvinnor och mäns konsumtionsbeteenden skiljer sig menar Göran Ahrne hänger samman 

med den humanistiska bilden av flickors och pojkars uppväxtvillkor. Uppväxtvillkoren för 

flickor och pojkar har sedan flera år tillbaka skiljt sig åt, trots att de har samma 

klassbakgrund. Sociologer menar på att dessa könsskillnader för kvinnor och mäns 

egenskaper, värden, attityder och val i livet som exempelvis val av utbildning, livskvalité och 

                                                 
1 Ahrne (2008) s.85-86 
2 Peters (1989) s.1 
3 Peters (1989) s.1 
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familjeengagemang grundar sig i att omgivningen ställer pojkar/män och flickor/kvinnor inför 

olika krav och förväntningar under deras barndom och uppfostran4.   

 

Under det senaste decenniet har kvinnor shoppat mer överlag än män5. Utifrån denna 

könsuppdelning med fokus på klädkonsumtion som ovan beskrivits, fick vi idén om att 

studera mäns och kvinnors konsumtionsbeteende i det svenska samhället idag. Detta vill vi 

göra med fokus på hur och om kvinnor och mäns skilda uppväxtvillkor har påverkat deras sätt 

att konsumera kläder. Vi vill med vår uppsats ta reda på om denna könsuppdelning kring 

klädkonsumtionen är någonting som vi kan återfinna bland våra egna respondenter eller om 

det finns andra intressanta aspekter som tyder på den totala motsatsen. Oavsett resultatet 

finner vi ett intresse i att se hur klädkonsumtionen skiljer sig åt mellan män och kvinnor idag 

och på vilka sätt detta tar sig i uttryck. Dock insåg vi ganska tidigt att vi som klädintresserade 

unga kvinnor, vilket är orsaken till valet av uppsatsämne, båda inhandlar våra kläder utifrån 

olika syften, behov och intressen - vilket visar på att vi har olika sätt att se på kläder och dess 

funktion. På grund av detta kan vi konstatera att klädkonsumtion har olika betydelser för alla, 

och vårt intresse ledde oss in i att gräva oss djupare i vad för bakomliggande faktorer det finns 

för klädkonsumtionsbeteenden, samt som ovan nämnts ta reda på vad det finns för skillnader 

mellan kvinnors och mäns konsumtionsbeteende i frågan.   

 

1.1 Bakgrund 

Paco Underhill skriver i sin bok “Why we buy: Shopping som vetenskap” om att 

vetenskapsshoppingen är ett fenomen som har utvecklats genom åren i det svenska samhället. 

Han menar att shopping i Sverige idag inte har densamma betydelse som förr, just på grund av 

kvinnornas och männens alltmer jämställda placering i samhället. Att påstå att kvinnor i det 

svenska samhället shoppar mer än män har med kvinnornas förhistoriska roll som 

hemmafruar att göra, menar Underhill. Han beskriver hur arbetsfördelningen i hemmet för en 

kvinna i Sverige förr innebar att hon fick i uppgift att handla. Denna syssla såg hon inte som 

en börda utan snarare som ett nöje som hon utförde utav egen vilja och kunnighet, då hon 

systematiskt och noggrant handlade varor till sitt hem. Shoppingen för kvinnan blev som en 

slags frihet där hon fick möjlighet att komma ut från sitt hem, som en typ av social aktivitet 

där hon kom i kontakt med butiksinnehavaren, men även med andra kunder6. 

                                                 
4 Ahrne (2008) s.85 
5 Equal Climate (2009) Konsumtion 
6 Underhill (2006) s.92 
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Men allt eftersom kom kvinnans och mannens arbetsuppdelning i Sverige att fördelas jämnare 

och kvinnan började spendera mer tid ute än i hemmet. Mannen började ta mer ansvar i 

hemmet och kvinnan såg inget nöje i att handla mat längre, utan såg det istället som en 

tidspressad aktivitet. Trots att ansvaret gällande inköpen av mat fördelades jämnt mellan 

könen, förändrades inte kvinnornas intresse för shoppingen av kläder. Detta innebar att 

kvinnan fortfarande fann ett nöje i att shoppa kläder i större utsträckning än män, men 

Underhill menar att vi idag kan se att män har börjat göra fler inköp än tidigare och att 

ökningen av den manliga konsumtionen ser ut att kunna växa ännu mer7.   

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att skapa en ökad förståelse kring hur uppväxten kan påverka unga 

individers klädkonsumtion när de själva förfogar över sina egna pengar, samt vad det finns för 

skillnader och likheter i klädkonsumtionen mellan unga kvinnor och män. För att analysera 

detta kommer vi ur ett sociologiskt perspektiv att fokusera på våra valda teorier, vilka är 

socialisationsprocessen samt “att göra kön”, vilket är sett från ett genusperspektiv. Här 

kommer vi att vilja undersöka vad genus har för påverkan när det kommer till 

klädkonsumtion.   

 

Frågeställningar 

 Hur har uppväxten påverkat hur unga individer konsumerar kläder idag? 

 Vad finns det för skillnader och likheter i klädkonsumtion bland unga kvinnor och 

män? 

  

1.3 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till unga kvinnor och män, vilket vi definierar som personer 

mellan 18-30 år, av ett antal orsaker. Den första orsaken grundar sig i att dessa individer har 

en inkomst som de själva ansvarar över och kan spendera såsom de själva vill. Dessutom är vi 

av uppfattningen att dessa individer är en grupp som konsumerar kläder tillräckligt mycket för 

att ingå i en studie, då en yngre åldersgrupp inte hade varit särskilt givande att undersöka då 

dessa inte förfogar över särskilt mycket pengar, samt för att denna åldersgrupp är den grupp 

som vi har lättast att komma i kontakt med då det är vår egen åldersgrupp.   

                                                 
7 Underhill (2006) 79, 92-93 
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Vi har även valt att avgränsa oss till Stockholmsområdet. Här har vi valt att inte specificera 

oss på ett specifikt område i Stockholm, utan har genom bekvämlighetsurval tagit kontakt 

med de klädintresserade respondenter som vi har intervjuat för studien och inte tagit hänsyn 

till var i Stockholm de var bosatta. Orsaken bakom valet av Stockholm grundar sig i att vi 

själva är bosatta i staden samt på grund av den begränsade tidsramen vi har fått för att 

genomföra studien.  

 

2. Tidigare forskning 

I följande avsnitt ges en introduktion till tidigare forskning inom kvinnligt och manligt 

konsumtionsbeteende, genom en presentation av tidigare relaterade studier, vilket ger de 

grundläggande utgångspunkterna för vad denna forskning har grundat sig på. 

 

I undersökningen ”Klädkonsumtion och köpbeteende”8 av Erica Nyberg och Anna Sjöstrand 

deltog sammanlagt 165 respondenter i en enkätundersökning med både kvinnliga och manliga 

respondenter. Syftet med denna undersökning var att ta reda på vad respondenterna ville 

uppnå med sin klädkonsumtion och detta med fokus på deras konsumtionsbeteende. 

Författarna valde att presentera respondenternas konsumtionsbeteende i tre faktorer; 

personliga faktorer, kulturella faktorer och sociala faktorer. Resultatet visade att mer än 

hälften av respondenterna upplevde att de hade ett köpbehov av nya kläder, vilket grundade 

sig i de personliga faktorerna, varav ett fåtal respondenter inte alls upplevde någon typ av 

köpbehov. De respondenter som upplevde ett konsumtionsbehov kände även av en typ av 

stress inför de nya modekläderna som kommit in i butikerna, då dessa respondenter ville följa 

modetrenden för att de skulle passa in i omgivningen. Det visade sig även att 

klädkonsumtionen innebar en typ av omväxling och förnyelse av sig själv som konsument. 

Klädkonsumtionen i sig blev som ett behov för konsumenten, det vill säga att kunna visa för 

omgivningen vem man var som person, vilket reflekterades i kulturella faktorer. Den tredje 

faktorn i en konsumentens konsumtionsbeteende handlar om i vilket sällskap konsumenten 

konsumerar. I undersökningen visade det sig att många valde att shoppa kläder i sällskap då 

sällskapet helst skulle vara en god vän eller sin pojkvän/flickvän och ett mindre önskvärt 

sällskap var respondentens egna föräldrar9.   

 

                                                 
8 Nyberg & Sjöstrand (2006)  
9 Nyberg & Sjöstrand (2006) s.7,16, 33-34, 37 
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Ytterligare en studie som fokuserar sig på hur mäns och kvinnors konsumtionsbeteende skiljer 

sig åt är i studien ”Shoppingbeteende – En studie om skillnaderna mellan mäns och kvinnors 

klädshopping”10 skriven av Annie Ståhl och Emma Gustavsson. Studien genomfördes utifrån 

en kvalitativ metod där tre butikschefer samt och fyra konsumenter intervjuades. Resultatet i 

studien visar på att det finns en hel del markanta skillnader mellan mäns och kvinnors 

konsumtionsbeteende, vilket var en skillnad som både butikscheferna och konsumenterna var 

medvetna om. Den största skillnaden mellan kvinnors och mäns konsumtionsbeteende som 

Ståhl och Gustavsson kunde finna i sin undersökning var att kvinnor tog längre tid på sig när 

de shoppade, att de tittade grundligt på alla plagg och jämförde och provade gärna plagget 

innan de köpte något. Kvinnorna kände sig ofta osäkra i sina val och besökte gärna butiken 

flera gånger innan de bestämde sig för att köpa plagget, medan männens shoppingrundor ofta 

innebar att de snabbt och enkelt fann det de var ute efter och köpte det. Författarna menar på 

att kvinnorna shoppar för nöjets skull och män på grund av ett behov. Liksom den föregående 

studien ”Klädkonsumtionen och köpbeteende” framgår det även här att konsumenterna gärna 

shoppade tillsammans med någon som kunde ge konsumenten råd och tips kring 

klädesplaggen11.   

 

”Den förklädde konsumenten – en uppsats om manligt konsumtionsbeteende”12 skriven av 

Leorena Castillo Velasquez och Lisa Hedengran är en studie som fokuserat sig på de 

bakomliggande faktorerna för den manliga konsumtionen. Studien bygger på en kvalitativ 

metod med åtta shoppingintresserade män som respondenter och där en specifikt utvald 

herrbutik hade observerats under nio timmar, samt en översikt över herrbutikens webbshop. 

Genom dessa åtta intervjuer och samt observationerna drogs en slutsats om att mäns intresse 

för klädkonsumtionen kunde ökas om konsumenten själv hade ett intresse för ett specifikt 

varumärke. Även männens sociala aspekter och deras eget intresse för att göra sin identitet 

starkare genom kläderna var något som hade en stor påverkan för om männen valde att 

spendera tid och pengar på klädkonsumtion. Ännu en slutsats drogs om att shoppingen för 

män blir mer socialt accepterad om de överskrider de traditionella könsrollerna, det vill säga 

att shoppingen ska ses som en slags manlig domän som är baserad på manliga villkor där 

huvudsyftet är att sätta männens klädintresse i maktposition. Efter observationerna i butiken 

och observationen över herrbutikens webbshop framgick det att den maskulina inställningen 

                                                 
10 Ståhl & Gustavsson (2009) 
11 Gustavsson & Ståhl (2009) s.3, 8-9, 37-38 
12 Castillo & Hedengran (2013) 
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på webbshopen var en viktig aspekt för att män ska konsumera mer kläder i en större 

utsträckning. Författarna till denna studie menar på att webbshopen ökade butikens 

tillgänglighet, som i sin tur ökade kundströmmen till den fysiska butiken, och att det i den 

fysiska butiken är viktigt att framhäva den maskulina auran som ska locka män till att shoppa 

mer13. 

 

Författaren Paco Underhill skriver i sin bok ”Why we buy: Shopping som vetenskap” att män 

och kvinnor har olika sätt att shoppa på. Han menar på att kvinnor har ett större intresse för 

shopping än män och spenderar gärna längre tid i butiken. De strosar lugnt genom butiken, 

undersöker varorna, jämför produkter och priser, kommunicerar gärna med personalen, ställer 

frågor, provar och slutligen gör sitt köp. Männen däremot menar Underhill rör sig fortare 

genom butiken, lägger mindre tid på varorna och i många fall kan det bli svår att få dem att 

titta på någon annan vara än vad de är ute efter. Underhill kunde genom en studie se att 65 

procent av de manliga konsumenterna som tog med sig kläder till provhytten köpte kläderna 

testat. Den enda anledningen som gjorde att de avstod från att köpa de kläder de testat var ifall 

storleken inte stämde. I jämförelse med de kvinnliga konsumenterna var det endast 25 procent 

som valde att köpa de kläder de testat, även om storleken var rätt14.   

 

Dock är detta endast ett urplock ur hans bok. I en intervju berättar Underhill att frågor som 

han och hans medarbetare försökt att besvara under de två decennier som han har studerat 

klädkonsumtion, bland annat har varit att ta reda på vad sinnen har för betydelse för 

konsumenternas val. Förutom detta har Underhills syfte med sina fältstudier, som även kan 

utläsas i titeln på hans bok, varit att ta reda på varför vi shoppar. Han har därför lagt ner 

mycket tid på försöka lista ut vad det är som lockar konsumenter till att konsumera och hur 

butiker och företag kan förbättra sin försäljning genom lockvaror, placering, organisering och 

agerande15. 

 

2.1 Tidigare forskning och dess koppling till idén för vår egen studie 

Den tidigare forskning som presenteras är en kandidatuppsats samt två D-uppsatser skrivna av 

studenter i Sverige samt en bok skriven av Paco Underhill som presenterar två decenniers 

undersökningar inom klädkonsumtion. Förutom den gemensamma nämnaren klädkonsumtion 

                                                 
13 Castillo & Hedengran (2013) s. 2, 8, 20-21, 32, 42 
14 Underhill (2006) s.78-80 
15 Falk, Jan (2006) Shopping rena vetenskapen 
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har syftet med dessa undersökningar varierat. Den första av de tre uppsatserna som 

presenteras syftade till att ta reda på vad respondenterna ville uppnå med sin klädkonsumtion, 

den andra uppsatsen syftade till att ta reda på hur mäns och kvinnors konsumtionsbeteende 

skiljde sig åt och den tredje syftade till att undersöka de bakomliggande faktorerna för manlig 

konsumtion. Underhills bok “Why we buy: Shopping som vetenskap” presenterar en hel 

uppsjö av olika undersökningar som har genomförts under över 20 års tid, men samtliga av 

dessa har syftat till att ta reda på den bakomliggande orsaken till varför vi shoppar. 

 

Här kan vi se att huvudfokus för samtliga har varit klädkonsumtion, men att detta har banat ut 

i helt skilda riktningar. Vi anser att samtliga av dessa undersökningar är intressanta och fann i 

dessa undersökningar inspiration till att skapa vår egen undersökning kring ämnet. Dock har 

vi valt att inte använda oss av samma syfte som ovan nämnda forskare, utan istället skapat ett 

eget. Vårt syfte med uppsatsen är att skapa en ökad förståelse för hur uppväxt kan påverka 

klädkonsumtion längre fram i livet samt vad man kan återfinna för skillnader och likheter i 

klädkonsumtion mellan unga manliga och kvinnliga konsumenter. I vår empiri kommer vi 

därför att presentera våra resultat i likheter och skillnader och slutligen sammankoppla dessa 

med våra valda teorier. 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras de teoretiska referensramar som använts för att besvara 

uppsatsens syfte och frågeställningar. 

 

3.1 Socialisationsprocessen 

Begreppet socialisation definieras som vuxnas påverkan på barn i samhället. Det är en process 

vuxna använder sig utav under tiden då barn blir medvetna om världen och skaffar sig 

kunskaper och färdigheter som ska passa in i den kultur hon eller han föds in i. Genom 

socialisationen av barn möjliggörs processen för föräldrarna att kunna reproducera sina 

värderingar, normer och beteendemönster under barnets uppfostran16. Hur barn socialiseras in 

i samhället beror delvis på vilken klasstillhörighet föräldrarna tillhör, med andra ord skiljer 

sig socialiseringen åt beroende av de klasskillnader som finns i samhället. Begreppet 

klasskillnad definieras som förhållanden av människors handlingsmöjligheter och 

levnadsförhållanden, det vill säga att människor med samma klasstillhörighet och ålder har 

                                                 
16 Giddens (2007) s.161 
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likartade erfarenheter av sin uppväxttid med liknande uppväxtvillkor och liknande 

erfarenheter när de växt upp. Detta i sin tur ger upphov till att dessa människor har liknande 

vanor och liknande sätt att se på världen och samhället17.  

 

Sociologen George Herbert Mead fokuserade sig på individskapandet, det vill säga självets 

utveckling. Han menade på att barn utvecklades som sociala varelser genom att imitera andra 

i sin omgivning – t.ex. när barn imiterar sina föräldrar. Barn utvecklas sedan och börjar inse 

att de kan agera utifrån sina egna handlingar utan att imitera någon. Denna fas kallar Mead för 

rolltagande (”taking the role of the other”), där barn utvecklar en självuppfattning och får en 

bild av sig själva som en individ när de får en ”I” och ”me” känsla18. 

  

Flera sociologer påstår att socialisationen är något som pågår livet ut och är en fas som kan 

delas in i två olika typer; primär socialisation och sekundär socialisation. Den primära 

socialisationen äger rum under barnets första levnadsår där familjen har en stor inverkan. 

Under denna period påbörjas den kulturella inlärningen och barnet lär sig språk och 

grundläggande beteendemönster. Den sekundära socialisationen äger rum under den senare 

barndomen, ungdomstiden och tidig vuxenålder. Under denna fas har familjen inte så stor 

inverkan, utan det är här omgivningen börjar socialisera barnet. Skola, klasskamrater, 

massmedia, reklam, arbetskollegor med mera har nu tagit större plats i barnets 

socialisationsprocess19. 

 

3.2 Genus 

Genusbegreppet beskrivs som sociala konstruerade uppfattningar om manligt och kvinnligt, 

där det biologiska könet inte har någon betydelse. Den sociologiska uppfattningen om genus 

indikerar att genus är något som är inlärt sedan födseln och som visar på vilken 

könsrollsidentitet man har20. 

 

3.2.1 Genussocialisation 

När vi pratar om genussocialisation har omgivningen en viktig roll för barns inlärning av 

genusrollerna, det vill säga maskulinitet och femininitet. Genusskillnaderna beskrivs som en 

följd av en social påverkan, där barns uppfostran är grunden för barns syn på genusrollerna. I 

                                                 
17 Ahrne (2008) s.66-67 
18 Giddens (2007) s.162-163 
19 Giddens (2007) s.165 
20 Giddens (2007) s.371 
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flera undersökningar framgår det att föräldrar omedvetet uppfostrar barn olika beroende på 

om det är en flicka eller pojke21. Flickor tenderar till att bli mer emotionella, expressiva och 

relationsorienterade medan pojkar tenderar att utveckla en starkare självuppfattning22. Vid 

inlärning av genusroller finns många icke-verbala ledtrådar inblandade som barn kan ta hjälp 

av för att ta reda på vilken könsrollsidentitet han eller hon har. Exempel på det kan vara att 

kvinnor bär på en kvinnlig parfym och män en manlig parfym, och utifrån detta kan barn 

koppla ihop de olika dofterna med olika kön. En ytterligare systematisk skillnad som tydligt 

visar på signaler på barns inlärning av könsrollsidentitet är genom klädsel och frisyrer23.   

 

3.2.2 Att göra kön 

“Doing gender”, skriven av Candace West och Don H. Zimmerman, presenterar en teori som 

innefattar det som rubriken antyder - att kön är något vi gör, snarare än något som är naturligt 

och givet. Detta sker genom att vi utövar kön som en slags “rutin” i vardagen, där den 

används för att interagera med andra människor. Enligt författarna fungerar kön, som ovan 

beskrivits, rutinmässigt i vår vardag. De menar även att kön är ett slags åstadkommande som 

företas av både män och kvinnor som ett sätt att påvisa sin sociala kompetens som 

medborgare i samhället, vilket gör att de tvingas reproducera denna distinktion mellan manligt 

och kvinnligt för att bli accepterade. Att göra kön, menar författarna, innebär en komplex 

sammansättning av förmåga att förstå hur man som individ skall utöva och uttrycka sin 

maskulina och feminina “natur”, det vill säga på vilket sätt människor i fråga skall bete sig för 

att uppfattas och accepteras som en man eller kvinna24. 

 

Det viktigaste och där det läggs fokus är inte de biologiska skillnaderna som går att återfinna 

mellan män och kvinnor (såsom skillnaden gällande könsorgan eller kromosomuppbyggnad), 

utan snarare beteendemässiga aspekter samt socialt accepterade uppdelningar som inte alls 

kan återkopplas till några biologiska skillnader mellan kvinnor och män. Ett exempel på detta 

är uppdelningen mellan ”feminina” eller ”maskulina” arbeten, såsom sjuksköterska och 

läkare, där den förstnämnda ses som ett kvinnligt arbete och den senare som ett manligt 

arbete. Det är av vedertagen uppfattning att vid en beskrivning av den läkare är det en man 

som det talas om, i annat fall tilläggs att det handlar om en ”kvinnlig” läkare. Med detta sagt 

innebär detta inte en uteslutning av det motsatta könet inom dessa yrken, utan snarare att det 

                                                 
21 Giddens (2007) s.167-168 
22 Ahrne (2008) s.141 
23 Giddens (2007) s.168 
24 West & Zimmerman (1987) s.125-126 



10 
 

finns en övervägande större del kvinnliga sjuksköterskor än manliga och tvärtom gällande 

läkaryrket. Detta ses alltså som naturligt och givet, trots att det inte finns någonting som säger 

att en man skulle vara bättre lämpad läkare än en kvinna eller tvärtom. Detta menar 

författarna har att göra med en över- och underordning, där män är dominanta och kvinnor 

underlägsna, vilket gör att män i större utsträckning än kvinnor har högt uppsatta positioner i 

arbetslivet, det vill säga att det är ett resultat av dominans och underlägsenhet. Detta har med 

andra ord ingen verklighetsförankring gällande kopplingen till biologiska skillnader där ett av 

könen är mer lämpad att inneha en yrkesroll, utan är snarare ett resultat av över- och 

underordning.  Dessutom används kön som ett sätt att dela upp och skapa distinktioner mellan 

könen även om dessa distinktioner inte anses naturligt biologiska, såsom uppdelningen mellan 

”damer” och ”herrar” vid ett toalettbesök. Visserligen har män och kvinnor olika könsorgan, 

men vid ett toalettbesök har detta egentligen ingen betydelse då resultatet av ett toalettbesök 

är detsamma. Med andra ord skapas skillnader där det egentligen inte finns några, just för att 

skapa distinktioner mellan könen, vilket gör att de ändå kommer att uppfattas som 

”naturliga”25. 

 

Förutom detta uppvisar författarna typiska indikationer på maskulin ”natur”, 

där maskulinitet sammankopplas med styrka, uthållighet och tävlingsinriktning. Detta ges 

positiv uppmärksamhet och ses som en vedertaget accepterad del av att vara en man, och om 

detta inte uppvisas kan ens maskulinitet ifrågasättas. Ett annat exempel är att heterosexuella 

kvinnor tenderar att välja att bilda par tillsammans med en man som synligt är både längre, 

större och äldre än hon själv, vilket gör att om situationen skulle kräva det skulle mannen 

ifråga kunna uppvisa sin maskulinitet och även kvinnan sin femininitet, genom att hon 

är kortare, mindre och yngre och därmed även svagare än sin partner, vilket uppvisar hennes 

hjälplöshet i kontrast till sin manlige partner26. 

 

Även i tidig ålder finns en önskan att uppvisa sin maskulinitet eller femininitet för att 

accepteras som en pojke eller flicka. Detta gör barn för att de under sina första år i livet 

uppfattar att de endast har två sociala identiteter att tillgå, antingen att vara en ”stor” pojke 

eller ”stor” flicka. För att anta någon av dessa identiteter uppfattar de att de måste bete sig på 

ett visst sätt, vilket gör att pojkar försöker att uppvisa fysisk styrka och uthållighet, medan 

flickor lär sig att värdera utseende och därmed se sig själva som prydnadsföremål, det vill 

                                                 
25 West & Zimmerman (1987) s. 127-129 
26 West & Zimmerman (1987) s.137-138 
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säga sköra men vackra. Ett exempel som presenteras är då en pojke tydligt tar avstånd från att 

bära halsband, då han har uppfattat från sin omgivning att detta är någonting som flickor bär 

och att det därför är någonting som han inte vill bli associerad med. Sammanfattningsvis lär 

sig barnen att producera och uppvisa särskilda beteenden som är lämpliga just för deras kön, 

vilket skapar den egna identiteten och är någonting som de strävar efter att bibehålla och 

ständigt porträttera för sin omgivning27. 

 

4. Metod   

I detta kapitel presenteras vilket metodval som använts och varför. En redogörelse för hur 

urvalet har valts ut och hur insamlingen av empirin har genomförs med de etiska aspekterna i 

åtanken. Sedan avslutas kapitlet med en förklaring av hur analyseringen av materialet gick 

till med hänsyn av problemen vi stöt på vid datainsamlingen. 

 

4.1 Metodval 

Syftet med denna studie är att skapa en ökad förståelse för vad det finns för skillnader och 

likheter i klädkonsumtionen mellan unga kvinnor och män. Syftet är dessutom att ta reda på 

hur uppväxten har haft för påverkan på unga kvinnors och mäns klädkonsumtion. Utifrån 

detta syfte har vi valt att genomföra en kvalitativ studie med fyra intervjuer. Den kvalitativa 

metoden med intervjuer innebar för vår studie att vi förde ett samtal med aktörerna för att ta 

reda på aktörernas åsikter gällande sitt konsumtionsbeteende samtidigt som vi vill skapa en 

förståelse för hur aktörerna tänker och handlar kring detta. Sociologen Patrik Aspers menar på 

att forskaren kan komma respondenterna närmare genom en interaktion med dem, ”Grunden i 

forskarens etnografiska arbete är i social interaktion” skriver han i sin bok28. 

 

4.2 Urval   

När vi gjorde vårt urval var vi tvungna att ta hänsyn till ett flertal aspekter, bland annat 

ekonomiska förutsättningar, men även tidsramen och tillgången till det valda fältet. Gällande 

våra ekonomiska förutsättningar ansåg vi att vi som studenter inte har särskilt stora 

möjligheter att spendera stora summor på att exempelvis resa till andra städer för att 

genomföra intervjuer, och valde därför att genomföra intervjuer med personer som var bosatta 

i Stockholmsområdet. Den givna tidsramen skapade även en del begränsningar, såsom små 

möjligheter att genomföra en övergripande studie med många respondenter. Vi valde därför 

                                                 
27 West & Zimmerman (1987) s. 141-142 
28 Aspers (2011) s.37 
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att genomföra sammanlagt fyra intervjuer med två män och två kvinnor, och delade upp 

arbetet så att vi båda fick intervjua en man och en kvinna var. Slutligen valde vi vårt fält 

baserat på de förutsättningar vi hade att tillträda fältet, och valde då att genomföra 

undersökningen med studenter i vår egen åldersgrupp. Den främsta anledningen till detta val 

baseras på att vi lätt kunde komma i kontakt med våra intervjupersoner. På grund av att vi har 

valt att intervjua studenter anser vi även att det är viktigt att påpeka att tre av våra 

respondenter har CSN29 som inkomstkälla genom antingen endast bidrag eller bidrag och lån.  

 

Vår första kvinnliga respondent kvinna A är 22 år gammal, singel och bor i centrala 

Stockholm hos sina föräldrar med sina syskon. I dagsläget studerar hon, tränar och arbetar 

som väktare och politiker. Hon får sina inkomstkällor från CSN samt sina jobb. Vår andra 

kvinnliga respondent kvinna B är 22 år gammal och bor tillsammans med sin sambo i 

Stockholms innerstad. Hon studerar heltid på ett treårigt program på Södertörns Högskola och 

får sina inkomstkällor från CSN genom fullt bidrag och lån samt extrajobb som 

anteckningsstöd. Den första manliga respondenten man A, är 23 år gammal, singel och bor 

ensam i sin lägenhet i centrala Stockholm. I dagsläget studerar och jobbar han som account 

manager och får sina inkomstkällor från CSN och sin lön. Vår andra manliga respondent man 

B är 22 år gammal, singel och bor ensam i sin lägenhet några mil utanför Stockholms 

innerstad. Han studerar heltid på ett treårigt musikalprogram och hans inkomstkällor är de 

extrajobb som han har på sidan av skolan. Dessa respondenter är personer som vi har 

kännedom om vilka de är, men som vi inte umgås med på fritiden eller har en nära relation 

med. Vi valde att göra detta för att underlätta intervjuprocessen och för att intervjupersonerna 

skulle känna sig avslappnade i vår närvaro. 

 

4.3 Genomförande 

Innan intervjutillfället tillfrågade vi om ett godkännande från samtliga respondenter för en 

inspelning av intervjun, och vi var även noga med att informera respondenterna om att 

inspelningen endast kommer att användas i syfte för denna studie och inte kommer att spelas 

upp för annan än eventuellt vår handledare. Samtliga av våra respondenter gav sitt samtycke 

men vår handledare bad inte om att få ta del av det inspelade materialet. Intervjuerna 

varierade i tid och blev på grund av vårt val att använda oss av semistrukturerade intervjuer, 

rätt olika långa. Tidsspannet varierade mellan 20-35 minuter och ägde rum på olika platser där 

                                                 
29 Centrala studiestödsnämnden (2015) Korta fakta 
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respondenterna befann sig i en miljö där de kände sig bekväma, vilket innebar att vi bad 

respondenterna själva att välja plats för intervjun.  För att underlätta det ytterligare för våra 

respondenter lät vi dem välja vilken dag och tid som de kunde ställa upp på intervjuerna, just 

för att vi själva är studenter och kan relatera till tidspressade perioder med tentamen och andra 

deadlines som måste hållas.  

 

4.4 Etiska överväganden 

En god etik i samhällsvetenskapen handlar om att forskaren tar ansvar gentemot dem som 

medverkar i forskningen och de personer som indirekt påverkas av forskningen och 

forskningsresultatet30. Genom att ha dessa etiska aspekter i åtanke valde vi att informera våra 

respondenter före intervjutillfället om att deltagandet var helt frivilligt och att de när som helst 

i efterhand fick ångra sin medverkan i studien. De informerades även om att om de drar sig ur 

studien så skulle detta inte på något sätt komma att påverka dem. Vi utlovade även våra 

respondenter konfidentialitet, som innebär att vi som forskare har skyddat våra respondenters 

identitet och säkrat respondenterna ett skydd i koppling till undersökningen31. Utöver detta 

informerade vi även våra respondenter om i vilket syfte intervjuerna skulle komma att 

användas och vilka som kommer kunna få ta del av den. Om respondenterna själva har önskat 

har de haft möjligheten att ta del av slutprodukten och även den transkriberade intervjun som 

de själva har medverkat i.   

 

4.5 Bearbetning  

När vi skulle sammanställa vår empiri satte vi oss gemensamt och tittade igenom våra 

intervjuer och sökte efter teman som vi kunde återfinna i samtliga intervjuer. De teman som vi 

kunde finna var uppväxt, påverkan, likheter och skillnader. Dessa teman var till stor hjälp när 

vi skulle söka fram den mest väsentliga informationen som vi ville använda i vår uppsats, och 

innebar därför att vi kunde utesluta information som inte tillförde något för själva syftet för 

studien. När vi hade kodat materialet i fyra olika färger för de fyra olika teman som vi hade 

funnit satte vi oss och sammanställde dessa gemensamt. Till en början skapade vi en tydlig 

skiljelinje mellan dessa teman, vilket kom att bli ett förarbete till slutprodukten, och vi valde 

sedan att inkludera uppväxt och påverkan tillsammans med likheter och skillnader. Detta var 

ett val vi tog för att skapa ett bättre flyt i texten och för att uppväxt och påverkan i sig var 

relativt små teman som kunde kopplas samman med våra funna likheter och skillnader. När 

                                                 
30 Vetenskapsrådet (2011) s.15 
31 Vetenskapsrådet (2011) s.68 
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dessa hade sammanställts gick vi tillbaka och fördjupade oss i vad vi hade funnit i våra valda 

teorier och kopplade samman dessa med det empiriska materialet och analyserade detta. 

Materialet vävdes sedan samman med teorierna och avslutningsvis kopplades detta med lite 

av den tidigare forskning som vi funnit. 

 

4.6 Problem vid datainsamlingen 

De problem som vi stötte på under datainsamlingen, var att vi kände att vi hade glömt att 

ställa en del frågor som vi i efterhand hade önskat få svar på. Ett exempel på detta var att vi 

hade önskat få reda på om respondenterna upplevde att en eventuell partner i deras liv 

har/hade haft en påverkan på hur de väljer att konsumera kläder. Vi själva anser att det hade 

varit en intressant aspekt att ha med detta i materialet, men då denna tanke inte uppkom efter 

intervjuerna och vi då inte hade tid eller möjlighet att få reda på denna fråga uteblev den från 

materialet. Utöver detta hade vi önskat att utveckla vissa intervjufrågor och frågat våra 

respondenter mer djupgående frågor berörande deras konsumtionsbeteende idag. Detta hade 

på så sätt underlättat för oss att besvara syftet med uppsatsen på ett mer övergripande vis. 

Trots att vi upplever att vi glömt ställa vissa frågor och önskat få mer utförliga svar anser vi 

att vårt syfte med studien har blivit besvarat och vi upplever att vi har kunnat fullfölja studien 

utifrån den datainsamling som vi har fått ihop. 

 

5.  Empiri och analys 

Inledningsvis i detta kapitel presenteras de intervjuade respondenterna. Sedan presenteras 

likheterna och skillnaderna mellan de kvinnliga och de manliga respondenterna i följd av en 

analys kring det insamlade materialet utifrån de teoretiska utgångspunkterna.   

 

5.1 Likheter mellan de kvinnliga och de manliga respondenterna 

Samtliga respondenter upplever att de under sin uppväxt har fått vara med och bestämma både 

vilka kläder som skulle inhandlas och vilka kläder de skulle bära i mer eller mindre alla 

sammanhang. De uppger dock att de vid särskilda tillfällen (såsom skolfotograferingar) inte 

hade möjligheten att påverka vad de skulle bära för kläder, men att de annars var delaktiga i 

bestämmandeprocessen. Man B uppger att ett av de fåtal tillfällen som han inte hade 

möjligheten att vara med och besluta kring valet av kläder, bortsett från vid 

skolfotograferingar, var då han fick kläder i form av gåvor såsom födelsedagspresenter eller 

julklappar. 
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De kvinnliga respondenterna samt man B menar att de upplever att uppväxten har haft en 

påverkan på hur de handlar kläder idag. Den främsta påverkan som har skett har varit 

påverkan från föräldrarna och då främst från respondenternas mödrar. På det sätt vilket en av 

våra kvinnliga respondenter, kvinna A, har påverkats från sin uppväxt är att hon idag upplever 

att hon i dagsläget inte finner tid eller ork att konsumera kläder, trots sitt stora klädintresse. 

Detta grundar sig i att hon som barn inte alltid behövde delta i shoppingrelaterade utflykter, 

trots att hon fick besluta kring vad hon skulle bära och vad som skulle inhandlas.  Att hon 

kunde välja att avstå från dessa shoppingrelaterade utflykter har lett till att hon idag upplever 

en shoppingrunda som ett besvär, och föredrar därför att gå direkt och köpa det som hon har 

tänkt ut, just för att slippa spendera mer tid än nödvändigt genom att gå runt i ett flertal 

butiker innan hon bestämmer sig för ett specifikt plagg.   

 

Vår andra kvinnliga respondent, kvinna B, menar att hon har ärvt sin mammas 

shoppingmönster och pratar med inlevelse om sitt stora klädintresse: 

 

“Jag tror att jag har ärvt väldigt mycket av det här att jag tilltalas av saker som jag tycker är 

fina, och tycker om att vara i fina miljöer och har lite svårt för att inte kanske handla sådant 

som jag tilltalas av¨. 

 

Som ovan nämns upplever en av våra manliga respondenter, man B, att hans uppväxt har haft 

en påverkan på hur han idag väljer att konsumera kläder. Hans uppväxt bestod till en stor del 

av shopping i klädväg på grund av hans deltagande i flertalet talangjakter och musiktävlingar. 

Till varje tävling som han deltog i blev det alltid någon ny skjorta eller något annat fint 

inhandlat, vilket hade mycket att göra med hans mamma som uppmuntrade honom till detta. 

Han berättar i sin intervju att andra som deltog i dessa tävlingar ofta brukade diskutera med 

varandra, reflektera över sina klädval och även tillfråga honom vad han skulle ha på sig när 

det var dags att tävla, vilket gjorde att han började att intressera sig för att ha på sig lite finare 

kläder vid dessa tävlingstillfällen. På grund av sina stora intressen för musik, dans och teater 

började han även att studera vad artister hade på sig under Melodifestivalen och blev på så 

sätt ännu mer influerad av kläder överlag. Han berättar i sin intervju att det under åren som 

aktivt deltagande artist och performer har blivit mycket nya scenkläder och att han, på grund 

av hur det har sett ut under hans uppväxt, inför varje sångtävling eller vid andra 

framträdanden alltid har sitt klädval i åtanke. 
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Som ovan nämns är det en överhängande del mödrar som har visat det största klädintresset 

hos våra respondenter, där de har varit genuint intresserade och aktivt deltagande i hela 

klädprocessen hos sina barn. Männen i familjerna var därmed sällan med och tog initiativ 

kring kläder, och en av våra manliga respondenter berättar bland annat detta i sin intervju om 

sin far:   

 

”…hans bankomatkort gick säkert varmt, men jag tvivlar på att han fick vara med och 

bestämma och köpa något”. 

 

Han menar att hans far var med och bidrog ekonomiskt till klädinköpen, men berättar i sin 

intervju att hans pappa aldrig visade eller tog möjligheten att själv köpa några plagg till 

honom. 

 

Att respondenternas föräldrar har kunnat påverka sitt barn under deras uppväxt har att göra 

med socialisationen, menar Giddens. Genom socialisationen har föräldrarna kunnat 

reproducera sina värderingar, normer och sina beteendemönster gällande deras 

shoppingmönster. Att de kvinnliga respondenterna och man B känner att de har blivit 

påverkade av sina föräldrar gällande deras shoppingmönster har även enligt sociologen 

George Herbert Mead att göra med respondenternas individskapande, det vill säga självets 

utveckling. Det är i självets utveckling som respondenterna skapar en självuppfattning och får 

en bild av sig själva som individer och får en “I” and “me” känsla. Mead understryker därmed 

att det är vanligt att barn utvecklas och får överensstämmande beteenden som sina föräldrar, 

på grund av att barn som små gärna imiterar andra i sin omgivning som exempelvis sina 

föräldrar, och sedan för med sig det vid sin uppväxt32. Ett konkret exempel på detta går att 

kopplas till den kvinnliga respondenten, kvinna B, som själv påstår att hon har ärvt sin moders 

shoppingmönster och påpekar att hon liksom sin mamma tilltalas till fina kläder. 

 

Gällande respondent man B kan vi utläsa att han är den respondent som är mest medveten om 

hur han först blivit påverkad av sin mor och sedan sin omgivning ju äldre han blivit. Enligt 

flera sociologer pågår socialisationen av en individ livet ut, och de menar på att 

socialisationsprocessen pågår i två perioder under livsloppet. Den första perioden kallas för 

den primära socialisationen som äger rum under barnens första levnadsår där familjen har en 

                                                 
32 Giddens (2007) s.162 
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stor inverkan33. Under denna period upplevde man B att hans mor alltid funnits till hands, då 

hon alltid uppmuntrat och hjälpt honom vid inköp av kläder, särskilt vid talangjakter och 

musiktävlingar. Han menar även att hans mors shoppingmönster har överförts till honom, 

vilket inneburit att han idag konsumerar kläder på liknande vis. När han sedan blev äldre och 

äntrade den senare barndomen, ungdomstiden och den tidiga vuxenåldern fick han ett större 

intresse för musik, dans och teater. Detta resulterade i att han influerades alltmer av vad andra 

artister hade på sig, såsom deltagare i Melodifestivalen, men även hur andra i hans omgivning 

valde att uttrycka sig genom sin klädsel. Att han började uppmärksamma mer vad andra 

människor i hans omgivning hade på sig, snarare än vad hans mamma hade för tycke gällande 

hans klädval, indikerar på att han övergick till den sekundära socialisationen. Under denna 

period har familjen inte lika stor inverkan, utan det är här istället omgivningen som börjar 

socialisera barnet. Skola, klasskamrater, massmedia, reklam, arbetskollegor med mera tar 

därmed en större plats i barnets socialisationsprocess liksom det gjorde för man B34. 

 

Både kvinna B och de manliga respondenterna berättar i sina intervjuer att de föredrar att 

shoppa ensamma. Kvinna B och man B upplever dock att det kan vara trivsamt att shoppa i 

sällskap om det är med rätt person, medan man A endast shoppar i sällskap om det är lite folk 

där han skall genomföra sina klädinköp. Detta berättar han beror på att han annars kan känna 

sig stressad när det är många människor på en och samma plats, och att det då kan sluta med 

att han går hem tomhänt. Orsaken till att dessa respondenter föredrar att shoppa ensamma 

beror på att allt är på deras egna villkor och att de kan gå runt i egen takt utan att varken 

saktas ner eller stressas av någon annan. Dock menar man B även att det har att göra med att 

han föredrar att inte bli påverkad av någon annans åsikter. 

 

Att kvinna B och man B upplever att de trivs med att shoppa i sällskap är något vi kan koppla 

samman med Erica Nyberg och Anna Sjöstrands studie “Klädkonsumtion och köpbeteende”35, 

då det liksom i vår studie framgår att deras respondenter valde att shoppa kläder i sällskap. 

Även i Annie Ståhl och Emma Gustavssons studie “Shoppingbeteende – En studie om 

skillnaderna mellan mäns och kvinnors klädshopping”36 framgår det att respondenterna gärna 

shoppar tillsammans med någon som kan ge dem råd och tips kring klädesplaggen de väljer.  

 

                                                 
33 Giddens (2007) s.165 
34 Giddens (2007) s.165 
35 Nyberg & Sjöstrand (2006) 
36 Gustavsson & Ståhl (2009) 
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Många av de likheter som vi kunde finna hos våra respondenter återfanns mellan kvinna B 

och de manliga respondenterna. Förutom att de föredrar att shoppa ensamma fann vi även att 

ingen av respondenterna använde sina kläder för att uttrycka maskulinitet eller femininitet, 

utan bär de kläder som de trivs i utan att direkt reflektera över det. 

 

”…kommer jag med kostym känner jag mig inte mer maskulin än vad jag gör om jag har 

mössa och jeans på mig liksom”, berättar man A i sin intervju. 

 

Kvinna B uttrycker sig på följande sätt: 

 

”…jag tror att det blir liksom min bild av vad som är snyggt eller vad som jag tycker om, det 

är typ det som spelar roll, inte om jag känner mig som en kvinna eller inte..”. 

 

Samtliga respondenter upplever att uppdelningen i unisex-affärer såsom H&M och Cubus är 

mycket ojämnt fördelad, då de menar att ytan för kvinnor i sådana affärer är betydligt större 

än för män. Samtliga menar att orsaken till uppdelningen i dessa butiker kan förstås relaterat 

till att kvinnor har ett större spektrum av plagg att välja mellan, då de förutom typiskt 

”manliga” kläder såsom jeans, t-shirt och kostym, även kan bära kjolar, strumpbyxor och 

klänningar. Respondenterna menar att detta leder till att ytorna för kvinnor därför är större än 

avdelningen för män. Dock anser de att detta inte är den enda anledningen. Respondent 

kvinna B menar att det har att göra med var företagen upplever att de kan tjäna mest pengar, 

och att de har funnit det mest lönsamt att satsa på ett bredare utbud för kvinnor då det är 

kvinnorna som konsumerar mest kläder. 

 

Till skillnad från man A kan de kvinnliga respondenterna och man B klä sig i både manliga 

och kvinnliga attribut, det vill säga att kvinnorna förutom typiska kvinnokläder kan klä sig i 

manliga attribut och tvärtom för man B. Man B uttrycker sig på följande vis kring frågan om 

han skulle kunna ta på sig en kjol på morgonen: 

 

“Nej det tror jag inte att jag skulle göra för jag skulle se ut som en.. se ganska ful ut i det! 

Men däremot har jag upptäckt att tights är så jäkla skönt eftersom att jag dansar, jag dansar 

ju balett..”. 
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Här kan vi se att man B upplever att han kan använda tights då han dansar, eftersom han anser 

att det är behagligt att använda tights vid dessa tillfällen. Dock säger han, förutom det ovan 

nämnda, att han inte skulle kunna använda tights om han till exempel ska på en middag. Med 

andra ord upplever man B att han kan klä sig i kvinnliga attribut endast vid specifika tillfällen, 

och att han till vardags inte klär sig i typiska kvinnokläder. De kvinnliga respondenterna 

menar dock att de kan klä sig i manliga attribut utan problem och då även till vardags. Kvinna 

B brukar exempelvis använda sin pojkväns skjortor, och blandar både typiskt feminina och 

maskulina inslag när hon beslutar vad hon ska bära för dagen. Dock är detta ingenting som 

hon reflekterar, över utan bär bara de plagg som hon trivs i. 

Faktumet att vi finner existerande likheter mellan samtliga respondenter gällande deras 

klädkonsumtion menar vi beror på att respondenterna tillhör en gemensam åldersgrupp, att 

respondenterna är uppväxta inom snarlika uppväxtvillkor samt att de tillhör samma 

klasstillhörighet. Sociologen Göran Ahrne är av uppfattningen att individer som tillhör samma 

åldersgrupp och klasstillhörighet har likartade erfarenheter av sin uppväxttid med liknande 

uppväxtvillkor och liknande erfarenheter, vilket resulterar i att dessa individer får liknande 

vanor och sätt att se på världen och samhället37. 

 

Att ingen av respondenterna använde sina kläder för att uttrycka maskulinitet eller femininitet 

samt att de både kvinnliga respondenterna och den manliga respondenten B kan klä sig i både 

manliga och kvinnliga attribut kan vi koppla “Doing gender”. Författarna Candace West och 

Don H. Zimmerman menar nämligen att kön är en “rutin” i vardagen, vilket vi använder oss 

av för att kunna integrera samt interagera med andra individer. Författarna menar även att 

individen genom kön kan förstå hur denne skall utöva och uttrycka sin maskulina och 

feminina “natur”, det vill säga på vilket sätt individen i fråga skall bete sig för att bedömas, 

uppfattas samt accepteras som en man eller kvinna38. Faktumet att respondenterna själva 

uppger att de under vardagen bär de kläder de känner sig mest bekväma i och upplever att de 

inte behöver klä sig mer maskulint eller feminint för att uppvisa sina respektive 

könskategorier indikerar på att de har en neutral syn på femininitet och maskulinitet genom 

sin klädstil. Respondenterna kan som tidigare beskrivs därmed uppvisa att de genom att 

exempelvis dansa i tights eller bära sin partners kläder inte känner ett behov av att framhäva 

typiska manliga eller kvinnliga attribut hos sig själva, och att de inte anser att det är någonting 

                                                 
37 Ahrne (2008) s.66-67 
38 West & Zimmerman (1987) s.125-126 
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negativt eller obekvämt med detta.  

 

Trots att man B uppger att han dansar i tights menar han att han inte skulle bära tights vid 

andra tillfällen såsom vid en middag. Detta menar Candace West och Don H. Zimmerman 

beror på individernas beteendemässiga aspekter samt socialt accepterade uppdelningar39. 

Författarna menar på att individen ifråga har skapat sig en uppfattning att tights anses vara 

mer feminint än maskulint, men att tights samtidigt kan bäras av män. Författarna menar 

därmed att den socialt accepterade uppdelningen i samhället bidrar till att det blir mer 

accepterat att kvinnor och män kan bära kläder från de motsatta könet. 

 

5.2 Skillnader mellan de kvinnliga och de manliga respondenterna 

Vi kan finna en skillnad mellan könen gällande hur mycket pengar de väljer att spendera på 

sina kläder per månad. Visserligen kan vi se att både kvinnorna och männen köper mellan ett 

till tre plagg i månaden, dock kan vi se att kvinnorna lägger mer pengar per plagg när de 

handlar kläder. 

 

Gällande respondenternas konsumtionsbeteende med fokus på plagg de väljer att konsumera 

fann vi att det endast var de kvinnliga respondenterna som konsumerat kläder som de efter 

köpet aldrig har använt. De manliga respondenterna upplevs som mer medvetna om vilka 

kläder som är nödvändiga eller inte för dem, jämfört med de kvinnliga respondenterna som 

anmärker att deras klädinköp inte alltid är genomtänkta, vilket resulterar i att vissa inköp 

förblir hängandes i garderoben. Trots att den kvinnliga respondenten kvinna B uppger att hon 

köper kläder hon aldrig använt, menar hon att hon inte köper kläder på rea. Att respondent 

kvinna B inte konsumerar reavaror kan hon redogöra för genom sin uppväxt och vad hon har 

fått lära sig av sin mor. I sin intervju beskriver hon kring detta: 

 

”Jag tror att det har jag liksom verkligen inpräntat från min mor att man inte ska handla 

någonting bara för att det är lite billigare än vad det brukar vara, för då lurar man sig ofta 

att man behöver något som man egentligen inte behöver typ”. 

 

Anledningen till varför våra respondenter tror att kvinnor lägger mer pengar än män per plagg 

var ingenting som vi kunde fråga under intervjun, då vi inte på förhand visste vad 

                                                 
39 West & Zimmerman (1987) s.127 
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respondenterna skulle replikera. Vi som forskare har dock en tro att detta är högst individuella 

val och att det opererar med hur respondenterna som individer väljer att prioritera och 

spendera sin inkomst. Om vi dock skulle analysera våra resultat på ett mer generellt plan 

skulle vi koppla detta till genussocialisation, och då främst till hur uppfostran tenderar att 

skapa skilda egenskaper hos individen beroende på vilket kön individen ifråga har. I ett flertal 

undersökningar framgår det att föräldrar omedvetet uppfostrar barn olika sett till om det är en 

pojke eller flicka40. Flickor tenderar att bli med emotionella, expressiva och 

relationsorienterade medan pojkar tenderar att utveckla en starkare självuppfattning41. Sett till 

detta kan vi koppla våra kvinnliga respondenters val att spendera en högre summa pengar per 

plagg än våra manliga respondenter hör ihop med kvinnors tendenser att vara mer emotionella 

än män. Ett plagg som kostar lite extra men som skapar ett ha-begär hos en kvinna menar vi 

därför har en stark koppling till det emotionella, och att det därför spelar mindre roll för 

kvinnor vad plagget kostar. Detta menar vi även har en betydelse när kvinnorna väljer att 

konsumera kläder som de sedan aldrig använder, det vill säga att det har och göra med ett 

begär som är känslomässigt bundet, och att det därför senare kan visa sig att det var ett köp 

som endast kändes rätt för stunden.  

 

Utöver kopplingen till genussocialisationen som gjorts ovan gällande kvinnor och mäns val av 

summa för sin klädkonsumtion, kan vi finna en koppling till Ståhl och Gustavssons studie 

“Shoppingbeteende – En studie om skillnaderna mellan mäns och kvinnors klädshopping”42 

och till Paco Underhills bok ”Why we buy: shopping som vetenskap”43. I båda studierna 

framgår det att den största skillnaden mellan kvinnors och mäns klädkonsumtion är att 

kvinnor åskådliggör ett större intresse för shopping än män och spenderar gärna längre tid i 

butiken, vilket i sin tur resulterar i att kvinnor spenderar mer pengar på sin konsumtion. 

Kvinnor föredrar att lugnt syna sig genom butiken, undersöka varorna, jämföra produkter och 

priser, kommunicerar gärna med personalen, ställer frågor, provar och slutligen genomför sitt 

köp. Mäns shoppingrundor innebär däremot att de snabbt och okonstlat finner det de är ute 

efter och köper det direkt, då de lägger mindre tid på att undersöka de produkter som de inte 

har i anspråk att inköpa.   

 

                                                 
40 Giddens (2007) s.168 
41 Ahrne (2008) s.141 
42 Gustavsson & Ståhl (2009) 
43 Underhill (2006) 
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Ytterligare en skillnad som vi kunde finna i vår undersökning var kring spontana och 

planerade köp. Kvinnorna föredrog att planera sina köp, även till viss del männen, men den 

mest framträdande önskan att planera sina inköp kunde vi återfinna hos de kvinnliga 

respondenterna. Kvinnorna uppger att de spontanhandlar, dock menar kvinna A att hon gör 

det främst på grund av sitt deltagande i olika tillställningar och viktiga möten, och att det 

kräver att hon ska ha på sig nya och passande kläder vid varje tillfälle. Kvinna B däremot 

menar att spontanköpen är mycket slumpmässiga och inte beror på någonting specifikt, utan 

är snarare relaterat till att det är någonting som hon verkligen gillar vid första anmärkan. Även 

om de försöker att planera sina köp är det kvinna B som faktiskt gör det mer i praktiken. 

Anledningen till att de föredrar att planera sina köp beror uteslutande på deras ekonomiska 

situation, då de understryker att de ofrånkomligt måste tänka sig för kring sina inköp, då de 

inte förfogar över stora inkomstkällor. Beträffande de manliga respondenterna föredrar de att 

spontanhandla, dock uppger man B att han liksom kvinna B till viss del försöker planera sina 

inköp.  

 

Att kvinnorna i större utsträckning än männen föredrar att planera sina inköp är även det 

någonting som vi kan koppla samman med genussocialisation. Som nämns ovan spenderar de 

kvinnliga respondenterna mer pengar än männen per plagg och är själva medvetna om hur 

mycket pengar de lägger per plagg när de konsumerar. Just på grund av denna medvetenhet 

kring kostnaderna för kläder menar vi att kvinnorna på så sätt försöker att begränsa sin 

konsumtion och tänka igenom sina inköp innan de gör dem, med andra ord planera sin 

konsumtion. Detta kan vi även koppla till att kvinnorna hade plagg i sina garderober som de 

aldrig har använt och att en medvetenhet kring denna omotiverade konsumtion leder till en 

strävan att minimera onödiga köp, vilket vi därför kopplar detta till de emotionella 

tendenserna som Ahrne menar kan återfinnas i större utsträckning hos kvinnor än hos män44. 

 

Slutligen kunde vi finna att respondenternas åsikter kring näthandel liksom spontana och 

planerade köp var någonting som visade sig vara högst individuellt.   

 

”Egentligen tycker jag inte om att handla på nätet, tycker inte det är bekvämt alls. Man testar 

inte, man gör inget, du vet man vet inte hur det sitter på en. Det är en fet process, man väntar 

på den och om det inte passar ska man skicka tillbaka., berättar kvinna A. 

                                                 
44 Ahrne (2007) s. 141 



23 
 

 

Man A uttrycker sig på följande vis: 

 

“Alltså det har ju blivit mer behändigt liksom nu när man kan skicka tillbaka gratis och det 

går snabbt att få grejerna. Det spelar ingen roll om det är ett svenskt företag eller ett 

amerikanskt företag eller liknande. Så det har ju blivit behändigt emh sen så finns det ju 

självklart vissa grejer som inte finns i affärer som man måste köpa på nätet..”. 

 

Kvinna B menar som man A att det är en snabb och smidig process med näthandel: 

 

“…det känns ju supersmidigt och för att ibland så är det inte, liksom tillgängligheten är inte 

helt säker om man går ut i en affär, då kan storlekar och såna där saker vara. Att det kan inte 

finnas och så, men också framför allt för att det är ju så otroligt bekvämt…”. 

 

Slutligen uttrycker sig man B på följande vis kring hur ofta han konsumerar kläder via nätet: 

 

“Inte ofta, jag går hellre i en butik för då vet jag hur det sitter, och hur modellen är liksom, 

för det har hänt att jag kanske har köpt en t-shirt som har jättelånga armar och jättetight i 

kragen liksom och jag personligen är ingen sån som orkar skicka tillbaka och liksom bara 

”du får pengarna tillbaka inom fjorton dar”..”. 

 

Vi kan utifrån dessa svar fastställa att onlineshopping inte är ett typiskt manligt eller kvinnligt 

konsumtionsbeteende. Att respondenterna väljer att shoppa online eller inte är ett individuellt 

val och har i detta sammanhang därför inget med könsroller att göra. Vi kan se att kvinna B 

och man A är de respondenter som gärna shoppar online för att de menar att det är bekvämt 

och smidigt, medan kvinna A och man B hellre går till fysiska butiker för att göra sina 

klädinköp. Då detta som ovan nämns inte har en tydlig koppling till kön menar vi att detta kan 

relateras till socialisationsprocessen samt personliga preferenser. Detta var någonting som vi 

även kunde finna bland likheterna hos våra respondenter, vilket kopplas till med den primära 

och sekundära socialisationen. Som tidigare nämns är den primära socialisationen något som 

sker under de första levnadsåren då familjen har en stor inverkan på barnet, då barnet lär sig 

språk och grundläggande beteendemönster. Den sekundära socialisationen äger rum under den 

senare barndomen, ungdomstiden och tidig vuxenålder då familjen inte längre har så stor 

inverkan, utan snarare skola, klasskamrater, massmedia, reklam och arbetskollegor står för 



24 
 

socialisationen45. Då näthandel inte är ett beteende som barn kan imitera, på grund av att de 

inte har tillgång till egna bankkort eller förfogar över egna pengar, menar vi att näthandel hör 

till den sekundära socialisationen. Då familjen inte längre står för den primära påverkan hos 

barnet menar vi att andra individer, då i form av lärare eller vänner samt massmedia, formar 

och influerar individerna och deras sätt att tänka kring precis allt där näthandeln inte är något 

undantag. Däremot understryker vi att våra respondenter och andra individer i övrigt självklart 

har högst individuella preferenser, men att dessa preferenser har skapats med hjälp av andras 

synpunkter och uttalade upplevelser kring näthandel. 

 

6. Slutsatser och slutdiskussion   

I detta kapitel kommer uppsatsens två huvudfrågor att besvaras och diskuteras utifrån det 

insamlade materialet och tidigare forskning. 

 

Uppsatsens syfte var att skapa en ökad förståelse kring hur uppväxten kan påverka unga 

individers klädkonsumtion när de själva förfogar över sina egna pengar. Syftet var dessutom 

att ta reda på vad det fanns för skillnader och likheter i klädkonsumtionen mellan unga 

kvinnor och män. För att få svar på dessa syften hade vi två huvudfrågor uppsatsen grundade 

sig på:  

 

 Hur har uppväxten påverkat hur unga individer konsumerar kläder idag? 

 Vad finns det för skillnader och likheter i klädkonsumtion bland unga kvinnor och 

män? 

 

Utifrån de fyra intervjuer som gjorts kan vi dra slutsatsen att uppväxten faktiskt har haft en 

betydande roll för respondenternas klädkonsumtion idag. Ytterligare en slutsats som vi kunde 

finna var att det faktiskt finns tydliga skillnader och likheter mellan de unga männens och 

kvinnornas klädkonsumtion. Dock vill vi understryka att de resultat som har framkommit i 

denna studie inte på något sätt kan generaliseras sätt till de fåtal respondenter som har 

intervjuats, men att dessa kan ses som en svag indikation på hur det kan se ut inom 

klädkonsumtion bland män och kvinnor i dagsläget.  

 

I resultatet framgår att det respondenternas föräldrar genom socialisationsprocessen har 

kunnat påverka barnens sätt att konsumera kläder, vilket idag har gett både positiva och 

                                                 
45 Giddens (2007) s.165 
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negativa följder beroende på vem frågan har ställts till. När exempelvis respondent kvinna A 

ska gå och handla kläder idag upplever hon det besvärligt just på grund av att hon sedan sin 

uppväxt inte har behövt följa med på shoppingrundor och är därför van sedan tidigare att det 

är en aktivitet som hon inte tvingats delta i. Samtidigt upplever man B och kvinna B att deras 

mammors shoppingmönster har varit till deras fördel ju äldre de har blivit, just på grund av att 

de nu vet hur och var de ska inhandla sina kläder. Genom att ta hänsyn till alla aspekter kring 

respondenternas uppväxt och hur det påverkat dem kan vi konstatera att klädkonsumtionen 

utifrån dessa synpunkter är högst individuella. Respektive respondent upplever sin påverkan 

av sin uppväxt på olika sätt, det vill säga att den har medfört en negativ upplevelse för vissa 

och en positiv för vissa, då med fokus på just klädkonsumtionen. Detta har lett till att några av 

respondenterna har valt att följa sina föräldrars shoppingmönster och några inte alls, och just 

därför menar vi att detta är någonting som är individuellt snarare än att vi kan finna ett 

specifikt mönster kring klädkonsumtionen.  

 

För att dra en slutsats kring vår andra frågeställning som berör likheterna och skillnaderna 

bland kvinnors och mäns klädkonsumtion, kan vi se att det råder tydliga skillnader och 

likheter mellan könen. I resultatet kan vi se att de likheter som framkommer mellan 

respondenterna har en koppling till uppväxten. I och med att samtliga respondenter är 

uppväxta inom snarlika uppväxtvillkor uppvisar respondenterna på ett snarlikt 

konsumtionsbeteende. Samtliga respondenter uppger att de som barn har fått vara delaktiga 

inom som egen klädkonsumtion, (om än kvinna A menar att hon helst undvek att delta under 

shoppingrundor) vilket har resulterat i att respondenterna idag känner sig medvetna om sina 

klädval och att de därför kan ta egna initiativ gällande sina klädinköp. Resultatet visar även på 

att det råder en hel del skillnader mellan de kvinnliga och manliga respondenterna. Det 

framgår i resultatet att de kvinnliga respondenterna upplevs som mer känslomässigt 

involverade i sin klädkonsumtion jämfört med de manliga respondenterna, och att de manliga 

respondenterna istället konsumerar på ett mer rationellt plan. Alla likheter och skillnader vi 

funnit i vårt insamlade material menar vi på beror på socialisationsprocessen och 

genussocialisationen. Detta menar vi, utifrån den koppling som kan göras mellan empiri och 

teori, beror på att barn sedan födseln fostras på olika sätt beroende på vilket kön individen 

har. Barnen får tidigt lära sig att ta sig an den manliga respektive kvinnliga rollen, vilket gör 

att det sedan tidig ålder skapas en anpassning hos barnet som är lämplig för det egna könet. 

Det som främst produceras är den beteendemässiga anpassningen, vilket skapar en manlig 

respektive kvinnlig identitet. Utifrån våra egna upplevelser av att vara bosatta i ett land som 
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Sverige menar vi att Sverige är ett land som trots det ovan beskrivna arbetar för att skapa 

jämlikhet i samhället, i såväl större som mindre frågor, där klädkonsumtion inte är ett 

undantag. Detta menar vi syns även i det resultat som har framkommit, där hela tre av fyra 

respondenter kan tänka sig att bära plagg som är tilltänkta för det motsatta könet. Visserligen 

är vi medvetna om att det idag är det manliga könet som har företräde och dominans i de 

flesta frågor, och att det därför kan ses som mer accepterat att kvinnor väljer att bära typiskt 

manliga attribut. Dock kan vi som synes i vår empiri finna att en av våra manliga 

respondenter bär tights tilltänkta för kvinnor när han dansar balett, och att detta i sig visar på 

att det börjar att bli mer accepterat att klä sig mer enligt smak och tycke snarare än att bära 

kläder som är typiska för det egna könet. Med andra ord menar vi att det blir mer och mer 

socialt accepterat att bryta könsnormen just kring kläder, och att det inte varken är feminint 

eller maskulint att konsumera kläder.   

 

Vi kan slutligen se att våra slutsatser kan relateras till Annie Ståhl och Emma Gustavssons 

studie ”Shoppingbeteende – En studie om skillnaderna mellan mäns och kvinnors 

klädshopping”. I denna studie framgår det liksom i vår studie att det finns en hel del markanta 

skillnader mellan mäns och kvinnors konsumtionsbeteende som båda könen är medvetna om. 

Liksom våra kvinnliga respondenter menar Ståhl och Gustavsson på att även deras kvinnliga 

respondenter lägger ner mer tid på sin klädkonsumtion, det vill säga att de blir mer 

känslomässigt involverade i sin klädkonsumtion, medan män snabbt väljer det de vill ha och 

går ut från butiken. Vi kan även relatera våra slutsatser till författaren Paco Underhill som 

skrivit boken ”Why we buy: shopping som vetenskap” som även han menar på att män och 

kvinnor har olika sätt att shoppa på. Liksom vår studie menar han på att kvinnor visar ett 

större intresse för sin klädkonsumtion än vad män gör, vilket resulterar i att kvinnorna 

spenderar mer tid på sin klädkonsumtion.  

 

Vår slutliga uppfattning om unga kvinnors och mäns klädkonsumtionsbeteende är att 

uppväxten har en påverkan på den framtida klädkonsumtionen, men att den inte är definitiv 

eller slutgiltig. Hos våra respondenter finner vi att den största påverkan som har skett under 

uppväxten är den påverkan som har skapats från föräldrarna, men även att det under de tidiga 

ungdomsåren blir tydligt att den övriga omgivningen har en effekt på individerna. Vad vi idag 

kan se är att kvinnor tar mer tid på sig och spenderar mer pengar på kläder än män, men att 

det inte för den sakens skull innebär att män är mindre intresserade av kläder än kvinnor. Vi 
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som forskare har en tro om att ju längre vi blickar framåt i tiden, desto mer jämställdhet 

kommer det att finnas mellan könen, och att intresset för klädkonsumtion därmed kommer att 

vara ännu mer individbaserad än vad vi kan se idag, snarare än könsbaserad.  
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Bilagor 

Intervjuguide för kvinnligt och manligt konsumtionsbeteende  

Intervjudag:   

Intervjuare:   

Respondent:   

Allmänt   

Kön: man/kvinna 

Ålder: 0-100 

Stad: Stockholm 

Civilstånd: sambo/singel, ensamstående etc. 

Sysselsättning: studerande, anställd, extrajobb 

Uppväxt: syskon, båda föräldrar, rikt/fattigt, ort,   

Socialisationsprocessen   

1) Hur mycket kläder handlar dina föräldrar? Handlar någon av dem mer än den andre?   

2) Vem handlade dina kläder åt dig? Fick du vara med och bestämma vad han/hon skulle köpa 

för kläder? 

3) Tror du att din uppväxt har någon påverkan på hur du handlar idag? I så fall, på vilket sätt? 

4)  När du var liten, fick du själv bestämma vad du skulle ha på dig för kläder? 

5) Vad innebär kläder för dig? Är det någonting som du gillar eller är det ett nödvändigt ont?   

Skillnader mellan kvinnligt och manligt konsumtionsbeteende   

6)   Hur mycket handlar du?   

7) Tror du att det motsatta könet handlar mer/mindre? I så fall, varför? 

8) Varför shoppar du?   

9)  Känner du av eller ser du någon skillnad på hur män och kvinnor shoppar kläder?  I så fall, 

 hur har skillnaderna uppmärksammats?   

10) Föredrar du att shoppa ensam eller i sällskap? (Föräldrar, vänner, pojkvän/flickvän) 

11) Påverkar ditt sällskap hur mycket/lite du handlar? 

12) Vilket kön tror du behöver mest hjälp och råd? Och varför tror du det?   

13) Vem är mest villig att be om råd, kvinnor eller män? Vad tror du att det beror på?   

14)  Handlar du på nätet? I så fall, varför? Om inte, varför? 

15)  Tror du att det motsatta könet handlar mer/mindre på nätet? I så fall, varför?   

16)  Vad upplever du när du shoppar? T.ex. tillfredsställelse, ett behov, ett begär av att äga det 

senaste eller för nöjets skull?   
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17) Tror du att det motsatta könet upplever samma sak när de handlar? Om inte, vad tror du 

att de upplever? 

18)  Har du köpt plagg som du aldrig använt? Tror du att det är vanligare att något kön köper 

kläder som de inte använder?     

19)  Köper du kläder på rea och kan det hända att du köper kläder bara för att det är rea?   

20) Tror du att det motsatta könet gör detsamma? Om inte, varför inte?   

21)  Planerar du dina köp eller är det mest impulsköp? Varför tror du att det är så? 

22) Tror du att det motsatta könet gör lika som du? Om inte, varför? 

23) När du handlar, handlar du mycket på en och samma gång eller lite i taget? Vad beror det 

på? 

24) Tror du att det motsatta könet gör detsamma? Om inte, varför? 

25) Skulle du säga att kön har en påverkan för hur mycket man konsumerar? I så fall, varför 

och på vilket sätt? 

26) Tänk dig att du inte blev född till det kön du har idag, utan istället bytte till det motsatta 

könet. Tror du att det hade påverkat dig till att köpa mer/mindre? I så fall, varför? Och tror du 

att du hade blivit “lärd” av din omgivning att konsumera kläder på ett annorlunda sätt på 

grund av din könskategori? 

(- Har du några frågor som du skulle vilja ställa eller en fråga som du skulle vilja utveckla lite 

till? Eventuella kommentarer på ämnet eller något du tycker att vi har missat?)   

Extra intervjufrågor: 

- Får klädkonsumtion dig att känna dig mer/mindre maskulin/feminin? Förklara hur du tänker! 

- Klär du dig i typiska kvinno-/manskläder? Varför/varför inte?   

- Skulle du kunna tänka dig att klä dig i kläder “tilltänkta” för det motsatta könet? Förklara! 

- Vad tycker du om fördelningen i utbudet för kvinnor/män? Är det någon skillnad, och vad 

tror du i så fall att det beror på? 

- Vad tycker du om butiker som erbjuder kläder för både män och kvinnor? Ges något av 

könen mer utrymme? I så fall, varför?   

- Tror/anser du att manlighet utmanas genom att man intresserar sig för “kvinnliga” 

aktiviteter, såsom shopping? 
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Kodningsschema 

Socialisation 

1. Hur har respondentens uppväxt sett ut gällande klädkonsumtion? 

2. Hur har respondentens uppväxt påverkat hen i sin klädkonsumtion idag? 

Genus 

1. Vilka likheter finns det bland de kvinnliga respektive manliga respondenternas 

konsumtionsbeteende? 

2. Vilka skillnader finns det bland de kvinnliga respektive manliga respondenternas 

konsumtionsbeteende? 

 

 




