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SAMMANFATTNING 

De bilder som omger oss i vardagen är alla en del i hur vår identitet formas och utarbetas. 

Kläder och mode kan betraktas som en del av dessa bilder och har således stor påverkan på 

hur identitetsprocesser ser ut och uppvisas. Den första introduktionen av oss själva sker 

genom de plagg vi bär och att konsumera plagg är en viktig del i skapandet av sig själv och 

sin identitet. 

I den här studien har jag genom en designpedagogisk workshop fått ta del av fyra 

gymnasieungdomars taktila och verbala utsagor kring modekonsumtion och identitetsuttryck. 

Med utgångspunkt i sina egna garderober har deltagarna genom praktiskt arbete utmanats till 

att omvärdera och uppdatera ett plaggs egenskaper och genom samtal synliggjort individuella 

och kollektiva konsumtionsmönster. De har utifrån egna erfarenheter diskuterat plaggets 

relation till stilen och jaget och hur den relationen förändras över tid och i olika situationer. 

Tre primära diskurser framträder i studien där den första diskursen ringar in stilen som 

identitetsuttryck. Den andra placerar stiluttrycket i en konsumtionsdiskurs med hänsyn till 

identitet och grupptillhörighet. Den tredje sätter stil och identitetsuttryck i förhållande till 

hållbarhet samt etik och moral. 

Nyckelbegrepp:  

Konsumtion, stil, identitetsarbete, hållbarhet, stilkonsumtion, plaggkonsumtion 
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1. INLEDNING 

1.1. INTRODUKTION 

De plagg vi bär är vår första introduktion av oss själva. I varje nytt möte med en person 

presenterar vi oss genom våra kläder innan vi hunnit presentera oss med våra namn. Våra 

kläder är vårt mest effektiva sätt att berätta om oss själva för andra. Men vad gör våra kläder 

med oss, med våra uttryck och med vår identitet? Och vad gör vi med de kläder vi inte längre 

identifierar oss med? 

Klädindustrins snabba svängningar synliggör konsumtionens kraft. De sociala kraven på 

plaggen och kraven på utbytbarhet är starkare än plaggens material. Det vill säga att plaggen 

byts ut snabbare än materialet hinner slitas. Att investera i hållbara plagg behöver därför inte 

inkludera hållbart klädmode. Modeprofessorn Kate Fletcher menar att starka 

konsumtionsbeteenden främst fyller psykologiska funktioner och därför vill jag undersöka 

unga konsumenters samtal kring mode och kläder kopplat till dessa funktioner.
1
 Om mode 

inom beklädnad kan innebära möjligheten att konsumera stilar, känslor, identiteter, 

förändringar och trender, är det då motiverat att mode kan konsumeras utan nyproduktion? 

1.2. BAKGRUND 

I Sverige inhandlas ca 13 kg kläder per person och år. Av det inköpta materialet återanvänds 

ca två kg och åtta kg slängs bort på samma tid.
2
 Undersökningar visar att 

genomsnittspersonen i Sverige har 31 plagg i sin garderob som inte längre används och inte 

heller lämnas till välgörenhet eller säljs vidare.
3
 

Modebegreppet inkluderar i sin helhet ofta olika fenomens centrala trender vid ett specifikt 

tillfälle, alltså det som är modernt just nu.
4
 I den här studien används begreppet mode 

uteslutande i direkt referens till strömningar inom kläder och klädbeteenden. Modeindustrin 

byter skepnad snabbare än någon annan industri och små förändringar sker mellan säsongerna 

för att behålla konsumenternas strävan efter förändring. Modeforskaren Elisabeth Wilson 

beskriver i Klädd i drömmar: om mode modefenomenet som kapitalismens barn och hänvisar 

till att vi både älskar och hatar mode, precis som vi både älskar och hatar kapitalismen. Hon 

beskriver sambandet:  

                                                      
1
 Fletcher, Kate. (2008). Sustainable fashion & textiles: Design journeys. London: Earthscan, 2008, s 120. 

2
 Öbrink, Andreas, ”Svensken slänger åtta kilo kläder – varje år”, SVT Nyheter 2016-01-03 (hämtad 2017-09-19). 

3
 Markivits, Marika, ”220 miljoner oanvända kläder i svenskarnas garderober”, www.stadsmissionen.se  

2013-01-17 (hämtad 2017-09-17). 
4
 Nationalencyklopedins uppslagsverk. Sökord: mode (hämtad 2018-06-08). 

http://www.stadsmissionen.se/
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Vad kläderna beträffar lever vi i dubbel ambivalens; kapitalismens stora rikedomar och 

elände, dess förmåga att skapa och dess fruktansvärda slöseri, vår vacklande 

identitetskänsla, självets förhållande till kroppen och till världen, och konsten, dess 

ändamål och mening.
5
 

Wilson menar att mode inte låter sig kategoriseras som en ytlig produkt utan alltid 

frambringar omedvetna känslor hos brukaren, och ur ett psykoanalytiskt perspektiv kan mode 

bli någonting som hjälper till att hålla ihop vår identitet.
6
 Marianne Winther Jørgensen och 

Louise Phillips menar i Diskursanalys som teori och metod att identitet skapas när subjektet, 

alltså individen, lär känna sig själv i relation till omgivande bilder och beroende på vilka 

bilder som presenteras är alltså identiteten föränderlig.
7
 De bilder som omger subjektet 

placerar henne i en betraktarposition och genom att känna igen sig i bilder (läs mode)
8
 kan 

individen också få uppfattning om jaget. Jaget skapas genom igenkännande men också genom 

avståndstagande från vad det inte är.
9
 

Mode kännetecknas främst för att det är snabbt och föränderligt och för att allt klädbeteende 

faller inom dess ramar.
10

 Design fyller gärna fler funktioner än fysiska och i texten Det 

samtida designobjektet som social materia: några teoretiska implikationer jämför Thorsten 

Weimarck designbegreppet med massmedias förmåga att beröra sociala konstruktioner och 

strukturer.
11

 I jämförelsen betraktar han designföremål likt massmedium som social materia 

snarare än fysisk i den bemärkelsen att det fysiska materialet tvingas underkasta sig visuella 

uttryck för sociala förhållanden. Vid en sådan liknelse får mode som designbegrepp alltså en 

social makt och på så sätt är också modet förhärskande samt producerande och 

reproducerande av klass.
12

 

I At skabe sig – selv skriver kulturforskaren Kirsten Drotner om estetisk produktion som en 

del i processen att skapa sig själv.
13

 Hon skriver att ”æstetisk produktion er den specielle del 

av hverdagskulturen, vi tolkar ved at give konkret form”.
14

 Drotner hänvisar till vikten av 

estetiska uttryck i vardagen för att genom en konkret handling medvetandegöra uppfattningen 

                                                      
5
 Wilson, Elisabeth (1989). Klädd i drömmar: om mode. Stockholm: Alfabeta. s 21. 

6
 Ibid., s 9. 

7
 Winther Jørgensen, Marianne. & Phillips, Louise. (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund. 

Studentlitteratur AB, 2000, s 50. 
8
 Mitt förslag i parentes. 

9
 Winther Jørgensen  & Phillips , 2000, s 50.  

10
 Wilson, 1989, s 9.  

11
 Weimarck, Thorsten (2002) Det samtida designobjektet som social materia, några teoretiska implikationer, 

i Boyer, Kathryn m.fl  (2002). Stockholm: Eidos, 2006, s 66. 
12

 Weimarck, 2002, s 64. 
13

 Drotner, Kirsten. (1996). At skabe sig - selv: ungdom, æstetik, pædagogik. (2. udg.) København:  
Gyldendal. s 60. 
14

 Ibid., s 59. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%B8
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Marianne%20Winther%20J%F6rgensen
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Marianne%20Winther%20J%F6rgensen
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Louise%20Phillips
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Marianne%20Winther%20J%F6rgensen
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Marianne%20Winther%20J%F6rgensen
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Louise%20Phillips
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av hur känslor, tankar och görande hänger ihop. Inom ramen för den här studien kan arbetet 

med modeuttryck betraktas som den konkreta handling som kan sammankoppla dessa delar. 

Den vardagsestetik som Drotner besktiver är den handling i vilken identiteten uttrycks, 

utmanas och utforskas.
15

  

Trender för alternativa konsumtionsbeteenden ökar både nationellt och globalt och det 

förekommer allt fler handböcker om att rensa, vårda, laga, skänka, byta och konsumera på 

olika sätt. Förhoppningen att stora klädkedjor ska ta ansvar för produktion och avfall samt 

hänsyn till etiska villkor för arbetare och miljö tycks delvis ha förskjutits mot en förväntan om 

konsumentansvar.
16

 Anledningar till varför konsumtionen ser ut som den gör idag behandlas 

inte inom ramen för den här studien. Genom att samtala med unga konsumenter kan jag dock 

närma mig en förståelse för vilka funktioner som ger upphov till deltagarnas klädbeteende och 

vilka mönster som ligger till grund för deras för stil- och plaggkonsumtion.  

Min förståelse för de funktioner som mode uppfyller och samtalet med deltagarna i egenskap 

av unga konsumenter spelar stor roll för min framtida yrkesroll som lärare. Genom det 

bildpedagogiska fältet finns det möjlighet att närma sig världsomfattande 

problemformuleringar och lösningar, bland annat kring hållbarhetsfrågor, konsumtion och 

identitet. Jaget som en process och processens närhet till estetiska uttrycksmedel placerar den 

här studien i kärnan av det bildpedagogiska fältet. Mode är ett av de estetiska uttryck vi aldrig 

kan undslippa.
17

 

1.3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  

Med hänsyn till bakgrunden motiveras studiens syfte att synliggöra unga konsumenters 

diskursiva utsagor kring mode kopplat till hållbarhet samt identitet. Utsagorna formuleras 

med utgångspunkt i en designpedagogisk workshop och syftet hjälper till att formulera 

frågeställningarna:  

 Vilka utsagor kommer till uttryck när en grupp unga konsumenter samtalar om 

hållbart mode och mode som identitet med utgångspunkt i en designpedagogisk 

workshop? 

 Vilka diskurser framträder i dessa utsagor? 

                                                      
15

 Drotner, 1996, s 112. 
16

 Johansson, Jennie. & Nilsson, Johanna. (2016). Slow fashion: din guide till smart och hållbart mode . 

Stockholm: Ordfront. s 10 ff. 
17

 Wilson, 1989, s 9. 
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2. EMPIRI 
Det empiriska materialet som ligger till grund för analysen inhämtas och produceras vid två 

tillfällen som benämns som workshoptillfällen. Individerna som deltar vid workshoptillfällena 

benämns gemensamt som fokusgrupp och individuellt som deltagare. Empirin består således 

av fokusgruppens yttranden och dessa utgör källan till de synpunkter, åsikter och samtal som 

synliggörs.
18

 Workshoptillfällena kan ses som två delar (en verbal och en taktil) som verkar 

både parallellt och i symbios. Den verbala delen betraktas vara det som deltagarna säger och 

deras samtal, alltså muntligen uttryckta utsagor. Den andra delen betraktas som taktil då den 

lägger fokus på de fysiska plagg som deltagarna har med sig, känner på, kroppsligen erfarar 

och till viss del även arbetar med. Genom deltagarnas beröring av plaggen aktiveras och 

överförs information om dess egenskaper. Det taktila, plaggberöringen, verkar främst mellan 

plagget och deltagaren men kommer till uttryck både verbalt och genom praktiskt arbete. 

Utsagorna benämns som taktila eftersom materialets egenskaper inte endast aktiveras i det 

praktiska arbetet utan redan när deltagarna tar i plaggen och genom materialet aktiverar 

kroppen och sinnena. Inom ramen för träffarna behandlas ämnen som hållbar konsumtion, 

identitetsskapande (sin egen och andras) samt mode. Med hänsyn till syfte och 

frågeställningar synliggör den taktila delen fokusgruppens arbete med specifika plagg medan 

den verbala delen synliggör deltagarnas tankar och reflektioner.
19

  

3. URVAL OCH AVGRÄNSNING 

I undersökningen har vikt delvis lagts vid att studera identitetsarbete vilket gjort att valet av 

deltagare fallit på gymnasieelever då ungdomar i det åldersspannet till stor del är upptagna av 

ett utforskande och prövande av den egna identiteten.
20

 Genom kontakt med elevernas lärare 

har jag fått möjlighet att introducera projektet för dem under deras lektionstid. Jag har 

dessutom redan träffat eleverna i samband med min praktik under våren 2017. Av ca 20 

tillfrågade elever på en estetisk gymnasieskola i centrala Stockholm fanns det intresse hos 

fyra stycken att delta i studien. Det krav som ställdes på deltagarna var att de skulle ha 

möjlighet att delta vid två tillfällen och det krav som deltagarna ställde tillbaka var att de 

tillfällena skulle ske dagtid under sportlovet.  

                                                      
18

 Denscombe, Martyn (2016) Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur AB, 2016, s 269. 
19

 Wilson, 1989, s 9. 
20

 Göthlund, Anette. (1997). Bilder av tonårsflickor: om estetik och identitetsarbete. (1. uppl.) Diss. Linköping: 
Univ.. Linköping. s 55. 
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4. METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
De designpedagogiska workshoptillfällena syftar till att synliggöra dels det praktiska arbetet 

med ett plagg i modekontexten och dels ett plaggs tillhörighet och praktiska betydelse. 

Arbetet skapar också en plattform där samtal kring mode och konsumtionsbeteenden kan 

uppstå. 

4.1. FOKUSGRUPP 

Undersökningen är en fallstudie då den genom att studera ett specifikt fall syftar till att få en 

djupare förståelse för och insikt i fokusgruppens samtal och erfarenheter inom det specifika 

ämnet.
21

 Fallstudien ger möjlighet till djupgående insikter genom sin fokus på sociala 

processers verkan och betydelse i större sammanhang och kan därför ligga till grund för 

studiet av komplexa situationer och samtal. 

Genom att använda en fokusgrupp för att belysa och lyfta en grupp unga konsumenters samtal 

om hållbar modekonsumtion och identitetsskapande skapas ett klimat under 

workshoptillfällena med tydligt fokus för vilka frågor som ska behandlas.
22

 Forskarens 

uppgift blir snarast att underlätta gruppens diskussion, behålla fokus och se till att samtalet 

stannar vid de frågor som undersökningen ämnar behandla. Samtalet sker främst mellan 

deltagarna vilket hjälper forskaren att förstå bakomliggande resonemang för deras yttranden.  

4.2. ”PLAGGELICITERING” SOM INSPIRATION 

Gillian Rose, professor i socialfilosofi, skriver i Visual Methodologies: An introduction to 

Researching with Visual Materials främst om elicitering av fotografier men nämner också att 

annat visuellt material kan användas vid empiriinsamlande vid undersökningar.
23

 Med 

avstamp i hennes beskrivningar av hur metoden kan användas appliceras liknande metoder i 

den här undersökningen för att få tillgång till och producera data vid möten med deltagarna. 

Undersökningen har främst inspirerats av bildelicitering som metodgrepp vilket har utvidgats 

till att även innefatta praktiska inslag. Det visuella material som används som underlag för 

eliciteringen är också taktilt i form av klädesplagg som deltagarna själva tar med sig till 

workshoptillfällena. Metoden som används i den här studien kan således liknas vid 

”plaggelicitering”. 

                                                      
21

 Denscombe, 2016, s 92 f.  
22

 Ibid., s 268 f. 
23

 Rose, Gillian. (2016). Visual methodologies: an introduction to researching with visual materials. (4th edition). 
London: Sage. s 314. 
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Rose hänvisar till sociologen Douglas Harper som menar att eliciteringsmetoden baseras på 

”the simple idea of insterting a photograph into a research interview”.
24

 I den här studien 

ersätts fotografierna med plagg som ämnar hjälpa till att upptäcka nyanser av 

dataproduktionen och skildra olika nivåer av deltagarnas erfarenheter, samtal och åsikter.
25

 

Syftet är att det visuella material som tillförs ska ge upphov till utsagor som enligt Rose inte 

kommer till uttryck annars.
26

 För att ge det visuella materialet chansen att fylla sin uttänkta 

funktion menar hon att det är viktigt att det produceras exklusivt för undersökningen och helst 

av deltagarna själva.
27

 Plaggen används som underlag för semistrukturerade intervjuer och 

positionerar deltagarna automatiskt som experter på diskussionsområdet.
28

 Redan genom 

handlingen att ta med sig plagg hänvisar Rose till att deltagarna själva väljer vilket material 

som skall diskuteras och kan direkt berätta något om det som bara de själva känner till.
29

 

Enligt henne lämpar sig metoder om bildelicitering väl vid undersökningar om sociala 

sammanhang, relationer och identiteter.
30

 

4.3. DELTAGANDE DESIGN 

Med inspiration från metoder om deltagande design sker samtalet också med utgångspunkt 

från det praktiska skapandet som metod för samtal om långsiktig förändring.
31

 I den här 

studien genomförs en designpedagogisk workshop med inspiration från plaggelicitering som 

samtalsgrepp. 

John Tackara, designer och filosof, beskriver i In the bubble: Designing in a complex world 

tillvaron som en konsekvens av bra eller dåliga designbeslut och menar att människan 

designat sig till utformningen av sin egen tillvaro och har därför också möjlighet att designa 

sig ur den.
32

 Enligt Thackara betraktas varje praktisk och språklig handling som en 

bidragande faktor till hur tillvaron, estetiskt och samhälleligt, är designad. Han skriver vidare 

att en av de viktigaste utmaningarna i en designprocess är att synliggöra omgivande processer 

och system och göra dessa begripliga för att lättare förstå vilka aktioner som kan leda till 

möjlig och önskad förändring.
33

 Inom ramen för undersökningen möjliggör metoden om 

                                                      
24

 Rose 2016, s 314. 
25

 Ibid., s 307. 
26

 Ibid. 
27

 Ibid., s 307. 
28

 Denscombe, 2016, s 266. 
29

 Rose, 2016,  s 316.  
30

 Rose, 2016. 
31

 Föreläsning Cecilia Andersson 12 september 2017. Konstfack. 
32

 Thackara, John. (2006) In the bubble: Designing in a complex world. Massachusetts institute of Technology. 
USA, 2006, s 1. 
33

 Ibid., s. 6. 
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deltagande design en demokratisk plattform där maktförhållanden och sociala roller kan 

synliggöras, ifrågasättas och diskuteras från olika perspektiv med deltagarnas röster (som 

samtal och som praktiskt görande) i fokus.
34

  

Ramia Mazé skriver i Occupaying Time: Design, Technology, and the form of interaction om 

hur designrollen blivit reducerad till att behandla främst produktutveckling medan användaren 

snarast betraktas som en passiv konsument.
35

 Hon skriver att när konsumenten får möjlighet 

att själv delta i processen att förändra eller skapa nya artefakter utmanas dessa strukturer. 

Slutna tillverkningssystem blir en blockering för användarna att hitta verklig mening med de 

produkter som de förväntas bruka och författaren menar att utmaningen av dessa strukturer 

bidrar till meningsskapande kring både tillverknings- och användningsprocesser.
36

  

Inspiration från metoder om deltagande design appliceras på undersökningen tack vare sin 

närhet till praktisk förändring av objekt. Detta bidrar till att synliggöra och förändra normer, 

samtal, strukturer och tankesätt genom att lösa upp gränser mellan skapare och användare, 

vilket också bekräftas av Mazé.
37

 Hon menar att metoderna fokuserar på att öppna upp 

processerna kring skapande och i den här studien praktiseras det när deltagarna själva 

bearbetar och ändrar sina befintliga plagg med sin egen förmåga till design och hantverk.
38

 

Öppnandet sker dels genom processer om hur plagg och mode kan ändras och brukas men 

också om hur stil och identitet kan brukas och förbrukas.  

4.4. DESIGNPEDAGOGISK WORKSHOP  

Med avstamp i nämnda metoder tolkades och kombinerades dessa fritt vid 

workshoptillfällena.  

4.4.1. GENOMFÖRANDE AV DESIGNPEDAGOGISKA WORKSHOPTILLFÄLLEN 
Deltagarna fick ta del av undersökningens syfte samt information om sin roll i den vid mitt 

besök på deras lektion.
39

 Deltagarna bjöds in till Konstfacks lokaler för två workshoptillfällen 

och båda tillfällena spelades in med ljudupptagning för att i efterhand transkriberas och 

analyseras. En del foton togs vid tillfällena av rummet, processen och resultaten.
40

 De fick vid 

                                                      
34

 Thackara, 2006, s 6. 
35

 Mazé, Ramia. (2007). Occupying time: [design, technology, and the form of interaction]. Karlskrona: Blekinge 

tekniska högskola Avdelningen för interaction och systemdesign, 2007, s 139. 
36

 Ibid., s 139. 
37

 Ibid., s 138 ff. 
38

 Ibid., s 142. 
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 Informationsbesök gymnasieskola 180214, 180215, 180221 och 180222. 
40

 Designpedagogisk workshop på Konstfack 27 februari 2018;  
Designpedagogisk workshop på Konstfack 2 mars 2018. 
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lektionsbesöket instruktion om att ta med sig plagg från sina egna garderober, och alltså inte 

låna av kompisar eller familjemedlemmar. De fick information om att det var en praktisk 

workshop där plaggen skulle arbetas med men att ta med plagg från den egna garderoben var 

viktigare än att de skulle vilja arbeta med plaggen. Eftersom jag inte visste något om 

deltagarnas klädvanor kunde jag inte anta att alla hade plagg de ville arbeta med, men jag ville 

inte riskera lägre deltagande på grund av en sådan faktor. Det lades därför störst vikt vid att 

deltagarna hade en relation till plaggen, vilket enligt Rose också är en förutsättning för 

plaggelicitering som metod.
41

 

Deltagarna tog med plagg som diskuterades och behandlades vid workshoptillfällena i den 

mån de själva klarade av och kände sig bekväma. Att arbeta med sina egna plagg 

uppmuntrades och två av deltagarna valde vid första tillfället att göra det, två valde att arbeta 

med plagg som fanns på plats. För att till så stor del som möjligt utesluta att förskjutningen av 

plaggens egenskaper begränsades av yttre funktioner fanns ett stort utbud av material att tillgå 

i bearbetningsprocesserna inklusive symaskin, textilfärg, broderitråd samt kardborreband, 

dragkedjor, knappar och band i olika färger. 

Bild 1-6. Bilder från Designpedagogisk workshop på Konstfack 27 februari 2018.  

                                                      
41

 Rose, 2016, s 307. 
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Det första workshoptillfället började med att varje deltagare i tur och ordning presenterade 

vilka plagg de tagit med sig och svarade på frågor kring när plagget inhandlats, när det 

använts och vilken funktion det har i garderoben nu.
42

  Deltagarna fick möjlighet att reflektera 

kring hur plagget skulle kunna uppdateras genom bearbetning. När alla plagg hade berättats 

om fick deltagarna instruktioner om att arbeta med plaggen utifrån det material som fanns till 

hands. 

Vid andra workshoptillfället fick en av deltagarna förhinder medan resterande tre dök upp 

enligt utsatt tid.
43

 Som ingång till samtalet besvarade varje deltagare enskilt frågor om hur det 

kändes att se det bearbetade plagget nu, hur de upplevde att plagget förändrats och hur det 

känts att arbeta med plagget och vad arbetet bidragit till. Var och en besvarade frågor om sina 

garderober och sitt personliga klädanvändande. Vid båda workshoparna samtalade deltagarna 

med varandra och med mig utifrån egna intressen och förberedda frågor. Den deltagare som 

inte deltog vid det senare tillfället besvarade ovanstående frågor kort via mail.
44

 

4.5. METOD FÖR ANALYS 

Den kvalitativa analysen av det empiriska materialet har genomförts med verktyg lånade från 

ett diskursanalytiskt perspektiv.
45

 Det empiriska materialet har kategoriserats i teman som 

upptäckts och avkodats i transkriptionen. Se vidare i kapitel 6. 

4.6. METODREFLEKTION 

Kombinationen av de metoder studien inspirerats av har varit beroende av varandra då de 

verkat sida vid sida. Samtidigt som de stärker varandra och möjliggör ett dubbelt perspektiv 

av deltagarnas utsagor stjäl de också delvis fokus från varandras primära syften. De plagg som 

deltagarna ombads ta med sig till workshoptillfällena var inte nödvändigtvis de plagg som de 

arbetade med. Detta beslut fattades av mig för att även deltagare som inte ville arbeta med 

egna plagg skulle kunna delta i studien. Deltagarnas egna plagg kunde dock fortfarande 

fungera som underlag för eliciteringen.  

För att stärka empirin och deltagandet i plaggeliciteringen samt samtalet om det egna 

plagganvändandet var fokuset för den designpedagogiska workshopen sekundärt i förhållande 

till först nämnda fokusområde, alltså eliciteringen. Vikten lades främst på samtalet om de 

plagg som deltagarna hade med sig och diskussioner utifrån dem. Arbetet med plaggen var 
                                                      
42

 Designpedagogisk workshop på Konstfack 27 februari 2018. 
43

 Designpedagogisk workshop på Konstfack  2 mars 2018. 
44

 Mailintervju 15 mars 2018 av Sanna Sjöstrand med Emelie. 
45

 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s 116 ff. 
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således helt fritt och diskuterades endast stundtals. Att låta deltagarna arbeta med plagg som 

de inte från början hade någon relation till kan ha påverkat omsorgen i arbetet med plaggen 

samt de muntliga utsagor som deltagarna slutligen uttryckte kring eventuella förskjutningar av 

plaggens egenskaper. Däremot upplevdes ett sådant alternativ nödvändigt för att deltagarna 

skulle känna sig fria att ta med de plagg de ville berätta något om. De skulle inte begränsas av 

ett upplevt tvång att arbeta med sina egna plagg.  

5. FORSKNINGSETISKA PRINCIPER 

Deltagarna är informerade om forskningsetiska principer enligt informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.46 Sammanfattningsvis innebär 

det att deltagarna vet om att undersökningen är frivillig och att de har rätt att avbryta när som 

helst under processen. De samtycker således till sitt deltagande och deltar i den omfattning de 

själva väljer utan påtryckning. Det innebär också att uppgifter om identifierbara personer 

skiljs från utomstående och att tystnadsplikt gäller utanför projektet kring dessa uppgifter. 

Uppgifter som rör undersökningen lämnas inte ut för icke-vetenskapliga syften och 

personuppgifter används inte utanför forskningens ändamål. 

Enligt konfidentialitetskravet har det efter önskemål från deltagarna fattats beslut om att 

använda deras riktiga namn i undersökningen, såväl i uppsats som i gestaltning.
47

 De som 

deltog i undersökningen var Astrid, Johanna, Emelie och Elise. 

 

6. TEORI OCH TOLKNINGSRAM 

Som teoretisk grund för undersökningen ligger det socialkonstruktionistiska perspektivet som 

bland annat visar på människans makt att påverka och omförhandla normer.
48

 Jag har tagit 

stöd i Social Constructionism av psykologidoktoranden Vivien Burr för att formulera mina 

teoretiska resonemang inom det socialkonstruktionistiska fältet.
49

 Vidare har jag inom samma 

fält lutat mig mot Marianne Winter Jørgensen och Louise Phillips Diskursanalys som teori 

och metod samt Diskursanalys av Eva Bolander och Andreas Fejes i Handbok i kvalitativ 

analys av Andreas Fejes och Robert Thornberg för att bearbeta mitt material.
50

 Genom Anette 

                                                      
46

 Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

Stockholm: Vetenskapsrådet. s 7 ff. 
47

 Designpedagogisk workshop på Konstfack 2 mars 2018;  
Mailintervju 15 mars 2918 av Sanna Sjöstrand med Emelie. 
48

 Burr, Vivien. (2003). Social constructionism. (2. ed.) London: Routledge. s 2.  
49

 Ibid. 
50

 Winther Jørgensen & Phillips, 2000; Fejes, Anders. & Thornberg, Robert. (red.) (2015). Handbok i  
kvalitativ analys. (2., utök. uppl.) Stockholm: Liber.  
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Göthlunds avhandling Bilder av tonårsflickor: Om estetik och identitetsarbete tar jag del av 

teorier gällande ungdomar och identitetsarbete.
51

 Teorierna knyter samman perspektiv om hur 

sociala sammanhang och interaktion spelar roll för hur sanningar om världen föreställs och 

framstår.  

6.1. SOCIALKONSTRUKTIONISTISKT PERSPEKTIV  

Socialkonstruktionismen är en teoretisk orientering med utgångspunkt i psykologin och 

förgreningar i såväl socialpsykologin som samhällsvetenskap och humaniora.
52

 Fältet ämnar 

introducera förhållningssätt om hur kunskap om världen kan formuleras genom sociala 

processer. Socialkonstruktionismen tvingar enligt Burr fram ett kritiskt tänkande mot en 

förutfattad världsuppfattning och ifrågasätter ett oproblematiskt betraktande av en objektiv 

värld. Istället föreslår teoribildningar inom socialkonstruktionismen att en persons sociala 

intryck är konstruerade i mellanmänskliga relationer. Burr menar att den uppmanar till att 

vara kritisk mot hur världen och naturen uppenbarar sig då det alltid finns andra potentiella 

uppfattningar. Genom sociala processer delar människan själv in naturen i kategorier för att 

strukturera upp och underlätta sin förståelse för världsliga samband. Kategorierna är således 

också tid-, plats- och kulturspecifika och det finns enligt Burr en förståelse för att allting 

verkar parallellt.  

Burr skriver vidare att uppfattningar om kunskap i en specifik situation befästes genom daglig 

interaktion mellan människor.
53

 Det betyder också att om interaktionen såg annorlunda ut och 

om människors agerande förändrades så skulle världen, och kunskapen om den, konstrueras 

annorlunda. Enligt uppfattningen att varje social handling bidrar till konstruktionen av hur 

världen betraktas läggs stor vikt vid språket, som också är en social och performativ 

handling.
54

 Inom diskursanalytisk teoribildning diskuteras språkets påverkan på tanken och 

handlandet och hur dessa formar varandra.
55
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 Göthlund, 1997. 
52

 Burr, 2003, s 1 ff. 
53

 Burr, 2003, s 4. 
54

 Ibid., s 8. 
55

 Ibid., s 18. 
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6.2. DISKURSANALYTISK ANSATS 

En diskurs beskrivs av Winter Jørgensen och Philips som ”ett bestämt sätt att tala om och 

förstå […] ett utsnitt av världen”.56 Diskursanalys är ett verktyg som används inom 

socialkonstruktionismen för att upptäcka, förstå och analysera de diskurser som framträder i 

det empiriska materialet. Författarna beskriver tre förgreningar inom diskursanalys: 

diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi, som alla fokuserar på olika 

kunskapsintressen inom det diskursanalytiska fältet.
57

 Den här studien lutar sig på en 

kombination av dessa tre förgreningar som också beskrivs av Bolander och Fejes. 

Diskursanalys används enligt de två sistnämnda för att ”synliggöra språkets formgivande och 

skapande kraft”.
58

  Med hjälp av diskursanalys kan undersökningens material ses som 

språkliga utsagor eftersom språket anses nödvändigt för att konstruera och rekonstruera 

sanningar om verkligheten. Världen förstås med andra ord genom språket. 

Inom diskursanalytisk teoribildning beskrivs språklig praktik som en uppbyggnad av 

semiotiska tecken med olika betydelser.
59

 Analys av språket, alltså teckensammansättningen, 

ger tillträde till förståelsen av hur verkligheten konstrueras i en viss diskurs.
60

 Enligt Winter 

Jørgensen och Phillips kan inte ett teckens betydelse slutgiltigt fixeras inom en diskursiv 

betydelseram utan tecken får alltid sin betydelse i förhållande till varandra genom konkret och 

vardagligt språkbruk. Därmed ändras också tecknens betydelse i samtal och social handling. 

Detta framkallar alltid en språklig och social ordning – en så kallad diskursordning.
61

 

Forskare som använder sig av diskursanalys intresserar sig enligt Bolander och Fejes för vilka 

beskrivningar av verkligheten som betraktas som sanning i ett visst sammanhang och hur 

subjektet positioneras och positionerar sig i relation till dessa sanningsanspråk.
62

 

Diskursanalys tar således hänsyn till de alternativa sanningar som utesluts ur diskursen genom 

språket. Winter Jørgensen och Phillips menar att det på så vis uppstår en maktrelation mellan 

olika teckenbetydelser och en hierarkisk ordning kring hur olika tecken används inom en viss 

diskurs.
63

 Maktförhållandet mellan tecknen utgör diskursens ramverk och är både 

producerande och begränsande av de objekts- och subjektspositioner som formas inom 

diskursen. Bolander och Fejes förtydligar att den maktrelation som beskrivs inte är en persons 

                                                      
56

 Winther  Jørgensen & Phillips, 2000, s 7. 
57

 Fejes & Thornberg, 2016, s 93. 
58

 Ibid.,s 92 f. 
59

 Winther  Jørgensen & Phillips, 2000, s 7. 
60

 Burr, 2003, s 15. 
61

 Winther  Jørgensen & Phillips, 2000, s 46 
62

 Fejes & Thornberg, 2016, s 94 f. 
63

 Winther  Jørgensen & Phillips, 2000, s 20 f. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%B8
https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%B8
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Marianne%20Winther%20J%F6rgensen
https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%B8
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Louise%20Phillips
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Marianne%20Winther%20J%F6rgensen
https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%B8
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Louise%20Phillips
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Marianne%20Winther%20J%F6rgensen
https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%B8
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Louise%20Phillips
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Marianne%20Winther%20J%F6rgensen
https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%B8
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Louise%20Phillips


13 
 

utövande av makt över någon annan utan makten beskrivs snarare som ”något som ständigt är 

närvarande och som positionerar olika subjekt och dess relationer till varandra”.
64

  

För att beskriva maktfördelningen eller de hierarkiska teckenpositionerna inom diskursen och 

diskurser emellan pekar Winter Jørgensen och Phillips på ett antal begrepp (nodalpunkter, 

mästersignifikanter och myter) inom diskursteorin som hjälper till att förstå tecknens 

förhållande till varandra.
65

 Gemensamt benämns dessa begrepp som knuttecken och kan 

således ses som knutpunkter vilka de andra tecknen ordnas kring. Genom att lokalisera och 

undersöka knuttecknens förhållande till varandra kan de diskursivt organiseras i relation till 

andra tecken. Knuttecknen får betydelse i förhållande till andra tecken och kan organiseras 

och kartläggas i kedjor av betydelser (ekvivalenskedjor). Diskursen och dess tillhörande 

identiteter och sociala rum kan på så sätt karaktäriseras.  

Winther Jørgensen och Phillips menar att varje diskursiv handling kan ses som en 

omförhandling av de betydelser ett språkligt tecken har, vilket alltid står i relation till tidigare 

kända teckenbetydelser.
66

 Bolander och Fejes menar vidare att givna struktureringar av tecken 

bildar ram för den diskursiva praktiken vilket således hindrar vissa utsagor att komma till 

uttryck eller utesluter dess betydelse.
67

 Samtidigt utmanas och ifrågasätts alltid tecknens 

betydelser i den praktiska språkanvändningen, och det kan i sin tur omskapa och omförhandla 

betydelser av ett tecken inom diskursen.
68

 

6.3. UNGDOMAR OCH IDENTITET 

För att beskriva hur identitetsbegreppet kan förstås och således används i den här studien 

ämnar jag här synliggöra hur identitet kan betraktas som en process och ett aktivt arbete.
69

 

Göthlund beskriver i Bilder av tonårsflickor: Om estetik och identitetsarbete tonåren som den 

period i livet då människan är som ”mest mottaglig för social och kulturell påverkan”.
70

 

Kirsten Drotner beskriver på liknande sätt i Kulturellt kön och modern ungdom ungdomar 

som den grupp som främst har möjlighet att ”utnyttja och utvidga de kulturella koderna”.
71

 

Med hänsyn till diskursanalytisk ansats kan det liknas vid möjligheten att förhandla och 
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Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion AB , 1991. s 147. 
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omförhandla betydelsen hos språkliga tecken.
72

 I relation till det arbete varje ungdom utför 

genom skapandet och uppvisandet av sina subjektspositioner menar Göthlund att det är 

befogat för ungdomarna att formulera frågor som ”Vem är jag?” samt ”Hur ska jag kunna visa 

[kursiv i original] vem jag är?”.
73

 Dessa frågor är också intressanta att närma sig i den här 

studien och jag tar således inspiration av Göthlunds teoretiska ansats för att närma mig 

identitetsbegreppet. 

I linje med socialkonstruktionistisk teoribildning menar Göthlund att jaget inte är i en fast 

position.
74

 Här likställs jaget med identiteten och identiteten är således rörlig och under 

ständig utveckling. Göthlund hänvisar till Drotner som skriver om att skapa [Göthlunds 

kursivering] sig själv och sitt jag.
75

 Med en sådan syn på identitetsprocesser är varje individ 

enskilt ansvarig för att besvara de frågor som Göthlund menar är livsavgörande, nämligen 

Vem är jag och hur visar jag det? Att själv hitta och formulera dessa svar leder enligt 

Göthlund ofta till stort engagemang för hur den egna identiteten formas och utvecklas. 

För att upptäcka och förstå den egna identiteten beskriver Göthlund kommunikation som den 

viktigaste förutsättningen.
76

 Jaget börjar formuleras i låg ålder genom upptäckande av sig 

själv samt genom bekräftelse från andra människor och omgivande bilder. Hon hänvisar till 

George Herbert Mead som menar att språket är ett centralt verktyg för att upptäcka sig själv 

och reflektera över sin egen identitet.
77

 Denna självreflektion är enligt Mead nödvändig för 

uppfattningen om det egna jaget i olika sociokulturella sammanhang. Mead menar således att 

människans självuppfattning ständigt skapas i relation till andra människor.  Olika sorters 

kommunikation är en förutsättning för identitetsskapandet och det är främst i förhållande till 

andra vi förstår vår egen identitet, genom att se likheter och skillnader.
78

  

Sociologen Erving Goffman bygger enligt Göthlund vidare på en sådan uppfattning om jaget 

genom att presentera teorier kring hur identiteten skapas i sociala samspel.
79

 Han betraktar 

varje handling som performativa framträdanden i kulturella och sociala sammanhang. Han 

beskriver det som att identiteten visas upp och formas genom performances, våra egna 

iscensättningar av oss själva, och utifrån givna förutsättningar tillskrivs således subjektet sin 

position i sammanhanget.   
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7. TIDIGARE FORSKNING 
Här presenteras ett urval av den forskning som inspirerar till den här studiens utförande. 

Forskningen bidrar på olika sätt med perspektiv som hjälper till att formulera såväl 

frågeställningar som genomförande- och analysmetod. Otto von Busch hjälper dessutom 

delvis till att formulera synen på vad mode är, vad det kan göra och hur det kan aktiveras. 

Fashion-able: Hactivism and engaged fashion design är en doktorsavhandling av Otto von 

Busch i vilken han belyser modets kraft att göra motstånd och utmanar genom hactivism den 

rådande designrollen.
80

 Hactivism beskrivs som en sammanslagning av hacking och politisk 

aktivism och skall ge fler användare tillgång till stängda designsystem. Von Busch använder 

mode som centralt tema för olika workshops där hactivism är ledande som ett förhållningssätt 

och praktiskt utförande för att ändra och bemästra system som tidigare varit otillgängliga för 

vissa användare. Små förändringar blir förskjutningar i normer kring hur artefakter produceras 

och konsumeras.
81

 

I Annette Göthlunds avhandling Bilder av tonårsflickor: Om estetik och identitetsarbete vid 

Linköpings universitet 1997 följer hon nio tonårsflickor i deras strävan efter att ”hitta sig 

själva” i rollen som vuxna kvinnor.
82

 Hon belyser identitetsarbetet som en egen estetisk 

skapandepraktik och menar att formandet av jaget iscensätts och kommuniceras medvetet av 

flickorna. I avhandlingen uttrycks en ”balansgång mellan viljan att höra till och viljan att 

särskilja sig”.
83

 Göthlund menar att kommunikationen om jaget alltid är tvungen att ske på ett 

språk som andra delar och förstår. 

I masteruppsatsen #rethinktextile av Frida Åberg vid Konstfack 2015 undersöks hur 

alternativa konsumtionsmönster kan leda till mer hållbar konsumtion.
84

 Åberg genomför 

intervjuer med sakkunniga och anordnar event och workshops med konsumenter för att öka 

förståelsen för hur textilproduktion och textilkonsumtion ser ut. Studien resulterar i ett 

designförslag hon kallar #rethinktextile och som är en digital plattform med syfte att 

underlätta för konsumenter att ha en hållbar textilkonsumtion.
85
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Felix Lundin jämför i sin kandidatuppsats Consumo ergo sum: Skildringar av konsumtion i 

Karin Boyes Astarte och Denise Rudbergs storlek 37 vid Stockholms universitet 2017 de två 

romanernas och därmed också tidsepokernas (1931 respektive 2002) syn på konsumtionen.
86

 

Lundin utgår från Zygmunt Baumans definition av konsumtionssamhället som hänvisar till 

konsumtion som många människors syfte med tillvaron där den egna kroppen är den stabila 

komponenten i livet. Från 1930-talets relativt nya uppfattning om konsumtion som fenomen 

syns fram till 2000-talet en begreppsförskjutning. Nu för tiden definieras konsumtion som 

starkt kopplad till identitet och trygghet men ibland också som en vardagsrutin och nästintill 

ett tvång. Det vill säga att en känner sig tvingad att konsumera.
87

 

 

8. BEARBETNING OCH ANALYS 

Det empiriska materialet bearbetas och analyseras med inspiration av de metoder och teorier 

som presenteras i 4. Metod och tillvägagångssätt samt 6. Teori och tolkningsram.
88

 Med stöd 

i dessa teorier formuleras fem huvudsakliga teman i materialet som bearbetningen och 

analysen utgår från: plaggrelation, konsumtionsvanor, plagganvändning, stil samt 

identitetsarbete. De rubriker som bearbetningen är indelad i är inte huvudsakligen de begrepp 

som deltagarna själva använder utan ska betraktas som mina övergripande tolkningar utifrån 

de utsagor som uttrycks. Deltagarnas utsagor presenteras sammanfattade och med direkta 

citat. 

Under rubriken Plaggrelation beskrivs deltagarnas relation till de plagg var och en har med 

sig till workshoptillfällena. I kapitlet Konsumtionsvanor och plagganvändning beskrivs hur 

och när deltagarna främst konsumerar, vilka plagg de köper och hur de använder plaggen de 

har i sina garderober. Vidare behandlar kapitlet Stil och identitetsarbete deltagarnas utsagor 

om stilbegreppet och hur de använder stil i relation till identitetsuttryck. 

Workshoptillfällenas taktila utsagor behandlas under egen rubricering, Praktiskt arbete med 

plaggen. I egentlig mening kan dessa kategorier (verbala och taktila) inte särskiljas då det 

taktila är kroppsligt kopplat till de muntliga utsagor som kommer till uttryck. De plagg 

deltagarna har med sig samt arbetet med plaggen hjälper till att forma samtalets riktningar och 

tvärtom, vilket är inspirerat av Rose metoder för elicitering.
89

 Anledningen till att en 
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uppdelning mellan taktilt och verbalt ändå görs är att plaggen snarast betraktas som 

representanter för deltagarnas garderober och generella modeuttryck. Plaggen fyller till stor 

del i sig inte en specifik funktion för samtalet. 

8.1. PLAGGRELATION 

 
J1  J2  ……….J3 

Bild 7-9. Johannas plagg. 

Johanna har med sig tre stycken plagg som hon inte använder så mycket längre utan mer 

förut, i sjuan. Det var ett kriterium när hon valde plagg som hon skulle arbeta med vid 

workshoptillfällena. Tröjan (J1) tycker hon har en oklar ärmlängd som är hälften linne och 

hälften t-shirt. Den svarta klänningen (J2) har hon för två år sedan tagit ur sin mammas 

garderob och vill därför inte göra sig av med den då den fortfarande frambringar minnen om 

hur hennes mamma såg ut när hon använde den. Den gråa klänningen (J3) har hon använt 

mycket eftersom den är så mjuk och skön. Däremot upplever hon att känslan av nattlinne 

blivit påtaglig när hon använder plagget och tror att hon kan minska den känslan genom till 

exempel en slits i nedre kanten.
90
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A1   …A2 

 

A3   …A4   A5 

Bild 10-14. Astrids plagg.  

Astrid har med sig fem stycken plagg.
91

 Två av plaggen beskriver hon som sina favoritplagg, 

en grön tröja med Musse Piggtryck (A1) och en blårandig tröja (A2) som hennes bror använt 

som barn. De andra tre plaggen som Astrid har med sig till workshoptillfället tillhör den 

kategori av kläder hon inte längre använder. Det är plagg som hon tagit med sig för att hon 

kan tänka sig att ”förstöra” [visar citattecken med händerna] dem inom ramen för 

workshoptillfällena och det är en vit t-shirt med låg halsringning (A3), en vit skjorta utan 

ärmar (A4) samt en grå bomullströja med brunt imitationsläder som förstärkning på 

armbågarna (A5). Hon har funderat på varför hon inte längre gillar plaggen och hänvisar dels 

till t-shirtens låga halsringning och den gråa tröjan beskriver hon som tunn, slapp och 

obehaglig. Hon tror att den gråa tröjan skulle passa bättre som ett linne att använda på 

sommaren. 
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Em1   …………...Em2 

Bild 15-16. Emelies plagg. 

Emelie har med sig de två plagg hon hatar mest i sin garderob. Skjortan (Em1) har hon använt 

mycket sedan sjätte klass och använder den ibland i hemmamiljö för att den är skön och 

nostalgisk. T-shirten (Em2) har hon aldrig tyckt om och hon beskriver det som ett inköp hon 

gjorde för att ”imponera med någonting vintage” för att hon vid tillfället varit osäker på sig 

själv. Hon tycker inte att t-shirten passar hennes kropp. Skjortan tror hon skulle kunna bli mer 

användbar genom att ”klippa om den, banga på och göra den fulsnygg”.
92

 

El1  .....................El2   …El3
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El4   .............El5  ……El6 

Bild 17-22. Elises plagg. 

Elise har med sig de sex plagg som sticker ut mest i hennes garderob och som hon använder 

som ”statement”. Två av plaggen (El1 och El2) är t-shirtar i sammet, en mönstrad skjorta från 

Paris (El3), en kjol från Unif i London (El4) och två tröjor från Humana (El5 och El6). Hon 

beskriver sig själv som känslig för material och gemensamt för de plagg hon tagit med sig 

(utom kjolen) är att de alla är av material som hon inte trivs utan som ibland snarare 

framkallar panikkänsla för de är så svettvänliga. Hon gillar alla plagg och tycker att de 

representerar henne som person.
93

 

8.2. KONSUMTIONSVANOR OCH PLAGGANVÄNDNING 

Begreppet plaggkonsumtion refererar i studien till de fysiska plagg som deltagarna 

konsumerar genom att köpa, bruka och förbruka plaggen. Begreppet innefattar främst det 

tillfälle då deltagarna får plagget till sig men även användnings- och återvinningsfas finns i 

begreppets periferi för att beskriva den livslängd som ett plagg har i deltagarnas garderober. 

8.2.1. GARDEROBEN  

Elise, Astrid och Emelie uppskattar alla att de har över 100 plagg medan Johanna tror att hon 

har något färre, ca 70 plagg.
94

 Johanna använder 60 % av sin garderob regelbundet medan de 

andra tre deltagarna använder ca 30 % av garderoben under vintertid och lite mer än hälften 

under det varmare halvåret. Flera uppger att plagg som de inte använder ibland får hänga kvar 

i garderoben i flera månader eller till och med år
 
innan de rensas ut. Även utrensade plagg kan 

plockas tillbaka in i garderoberna efter ett tag för att få en ny chans. Det upplevs lättare att 

rensa ut billiga plagg och plagg som det inte finns någon särskild relation till, till exempel 

enfärgade basplagg. 
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8.2.2. KONSUMTIONSVANOR / PLAGGKONSUMTION 

Deltagarna handlar 1–2 plagg i månaden vilket är mindre än de gjorde på grundskolan.
95

 

Sättet deltagarna handlar plagg på skiljer sig från varandra men de upptäcker alla ett mönster i 

när konsumtionen oftast sker. Emelie berättar: 

Emelie  /---/ Jag har märkt ett kommande mönster när jag handlar som mest och det är när 

stora saker händer i mitt liv. Att jag börjar högstadiet eller börjar gymnasiet, att jag 

hamnar i en ny kompisgrupp. Allt det här när jag var yngre har påverkat mina 

handlingsvanor för jag har alltid strävat efter att passa in. Och jag insåg inte det.
96

 

De andra deltagarna håller med om att det är i övergångar mellan livsfaser eller stilbyten som 

konsumtionen är som starkast.
97

 Elise beskriver sig själv som impulsiv i sin konsumtion när 

hon väl beslutar sig för att byta stil. Johanna och Astrid instämmer med att det är lätt att gå i 

butiker utan att veta exakt vad en vill ha för plagg.
98

 Emelie brukar ringa butiken för att se om 

de har plagget inne.
99

 Hon beskriver att systemet fungerar lite som en barnvakt som hjälper 

henne att konsumera färre plagg. Här framträder en konsumtionsdiskurs där deltagarna låter 

konsumtionen hjälpa dem att genom stil positionera sig i nya situationer. Konsumtionen blir 

således ett försök till svarsformulering på de frågor om den egna identiteten som Göthlund 

menar att ungdomar ställer sig i processen att försöka fastställa jagets position.
100

 Den aktiva 

konsumtionssituationen beskrivs både med positiv framtoning som ett enkelt sätt att hitta 

stilrelaterade plagg direkt i butiken men att den också kräver en av konsumenten aktivt 

begränsande handling. Flera av deltagarna tar ställning till vilka plagg som är etiskt okej att 

bära eller inte. Astrid säger att hon helst handlar second hand och att hon aldrig skulle handla 

på H&M med hänsyn till villkoren för deras arbetare.
101

 Emelie brukar inte tänka så mycket 

på det. Hon säger: 

Emelie Om det är lite mer såhär fast consumption och whatever… då är det mer typ att jag 

bara… ah okej, jag gillar den här för stunden men om jag hela tiden ska tänka på vad 

jag kommer tycka i framtiden så kommer jag inte kunna leva fullt ut ändå. Det känns 

bara fett segt. /---/ Även om jag vet att konsumtion inte är bra, och det här 

massproducerade, så blir jag ändå självisk och bara… men jag tycker om det här så 

jag tänker ha den.
102
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Hon fortsätter: 

Emelie Grejen är, det är konstigt på något sätt för jag är verkligen så starkt emot 

köttindustrin, mjölk, alltså sånt där. Och det står jag ändå fast vid så där låter jag inte 

mina själviska handlingar komma i vägen för mitt moraliska tänkande. Fast när det 

gäller kläder så är det annorlunda.
103

 

Elise och Johanna uppger att de sällan tänker på vart plagget kommer ifrån medan Astrid och 

Emelie lägger stor vikt vid huruvida djur har kommit till skada samtidigt som de upplever en 

moralisk skillnad i att bära nyproducerade eller begagnade animaliska produkter.
104

 Här 

synliggörs en moralisk brottningsmatch mellan deltagarnas egen vetskap om vart plaggen 

kommer ifrån och vad de visar upp för ställningstagande genom att bära animaliska produkter. 

Den enskilda moralen är en del av identitetsarbetet och att visa sitt moraliska 

ställningstagande genom de plagg som en bär är alltså en del i uppvisandet av jaget, där 

uppvisandet enligt Göthlund spelar stor roll för identitetsarbetet.
105

 

Astrid Det där tycker jag är så svårt för jag tänker ju så också. Alltså ja, det är väl bra att man 

använder det. Liksom om man köper ett par skor som är skinn på second hand. Då kommer de 

ju till användning liksom, det är ju inte ett till djur som har dödats för att göra de skorna. Men 

samtidigt, det där har jag så svårt för jag vet inte vart jag står i det där. Om jag vill köpa eller 

inte, för samtidigt går jag runt och gör typ reklam som att det är okej att ha sådana skor för 

ingen annan vet ju att jag har köpt dem second hand.
106

 

Emelie /---/ Samtidigt har jag den inställningen att människor gör precis vad fan de vill med 

deras pengar, jag ska inte lägga mig i. Jag har liksom den attityden jag bara… vem bryr 

sig?
107

 

Icke-animaliska produkter placeras av Astrid och Emelie som ett knuttecken inom 

hållbarhetsdiskursen där både social och miljömässig hållbarhet ryms, där 

knuttecken, vilket beskrivs i 6.2 Diskursanalytisk ansats, är de tecken kring vilka de 

andra tecknen ordnas.
108

 Samtalet behandlar olika aspekter av hållbarhet och jag 

frågar deltagarna vad de tänker att det krävs för att konsumtionen ska kunna bli 

generellt mer hållbar. Även här framträder en återhållsamhet i plaggkonsumtionen 

som deltagarna aktivt funderar över då de står i beslut att handla nya plagg.  

Astrid Att man vid vissa typer av köp tänker såhär… varför köper jag den här tröjan? 

Behöver jag den här verkligen? Kommer jag må bättre? Kommer mitt liv bli bättre 

om jag köper den här? Eller gör jag det bara för att jag känner att jag måste? 
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Johanna Verkligen såhär... behöver jag den här? 

Sanna Tänker man så då när man är i butiken? Att mitt liv kommer bli bättre? 

Elise Lite så, vilket jag tror är lite farligt. Men så är det ju med det mesta ytliga. Om jag 

klipper den här frisyren, då kommer jag förändras. Man kan alltid lura att nu 

kommer allting drastiskt förändras när jag har den här. Bara jag har den här 

klänningen så kommer allting förändras. Så har jag varit jättemycket genom min 

barndom. Och det känns ju bättre i stunden, det är ju nästan lite terapeutiskt. 

Astrid Nu har jag verkligen försökt att bara… okej, behöver jag den här verkligen? 

Sanna Vad brukar du komma fram till? 

Astrid Att jag inte gör det. Och då tänker jag också att jag kommer kunna hitta något ännu 

finare sen. När jag behöver det här då går jag och köper det då. Förut var jag väldigt 

rädd för att gå miste. Om jag inte köper den här kommer den försvinna och bara… 

åh nej. Så det blev nog typ därför att jag handlade ganska fort. 

8.2.3. PLAGGVAL OCH ALTERNATIVA KONSUMTIONSSÄTT 
Alla deltagare handlar second hand någon gång ibland även om det skiljer sig bland 

deltagarna till vilken grad. De är medvetna om hur de konsumerar. Johanna handlar helst 

nyproducerat även om hon önskar att hon kunde säga att hon hellre handlade second hand. 

Hon tycker det är enklare att hitta grejer i de nya butikerna.
109

 Emelie föredrar också att 

handla nyproduktion medan Elise tycker det är coolt att någon annan har haft plagget innan.
110

 

Hon tycker också att second hand känns bättre i hjärtat.
111

 Astrid upplevde second hand som 

lite äckligt tidigare men nu försöker hon att bara handla begagnat. Hon ser gärna att hon är 

ensam om att äga och använda de plagg hon köper.
112

 Med inspiration i diskursanalytisk 

ansats placeras second handkonsumtion inom hållbarhetsdiskursen som ett knuttecken kring 

vilket de andra tecknen, i det här fallet nyproduktion, hierarkiskt ordnas genom att 

konsumtion av nyproducerade plagg ursäktas i deltagarnas utsagor.
113

  

Ägandet av plaggen spelar stor roll för deltagarna och också tillgängligheten till plaggen när 

de skall användas. Elise menar att det byggs en relation till de plagg som är i garderoben och 

ingen av deltagarna skulle kunna tänka sig att hyra plagg till vardags eftersom 

tidsbegränsningen hämmar användandet.
114

 Samtidigt uppger de att ett plaggs livslängd i 
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garderoben innan en tröttnar på det är 6–7 användningar.
115

 Elise föredrar att byta plagg med 

andra och Astrid berättar att hon haft ett projekt med sin kompis:
 116

 

Astrid  Jag och min kompis var inne på ett tag att vi bara skulle köpa kläder tillsammans. 

Alltså vi skulle bara köpa kläder som båda tyckte om så att vi skulle dela på det för 

att det skulle bli billigare för båda. Men det var lite svårt, vi har det så med typ två 

tröjor. Men man vill ju gärna ha det hemma. Man vill ju kunna ta på sig det när man 

vill, och då är det ju störigt om det är att jag vill ha tröjan och sen är den hemma hos 

henne.
117

 

Strategier för alternativa konsumtionssätt uppger deltagarna kan vara till exempel att sy om 

kläder, identifiera vilka egenskaper en inte gillar hos plaggen i garderoben, hitta olika 

plaggkombinationer samt inspireras av modemagasin, Instagram eller Pinterest.
118

 

8.3. STIL OCH IDENTITETSARBETE 

Stil är ett begrepp som deltagarna själva använder frekvent i sin dialog med varandra och med 

mig. Astrid och Elise hjälps åt att definiera begreppet som ”att man vill uttrycka något 

personligt i kläderna”. De menar att ”man dras till något som man känner igen sig själv i” och 

att ”många använder stilar för att få fram en personlighet”.
119

 Jag låter deltagarnas definition 

av begreppet vara dominant när stilbegreppet nämns. Stilkonsumtion syftar i studien således 

till hur deltagarna brukar och förbrukar stilar och den livslängd en stil har i deltagarnas 

garderober.  

Modebegreppet som definieras inledningsvis i 2. Bakgrund syftar främst till att benämna 

trender och strömningar som ofta betraktas som mer generella än individuella personers 

stilar.
120

 Förskjutningen från att använda modebegreppet i studien till att tala om stilar gör 

deltagarna själva genom sitt samtal. Materialet analyseras enligt diskursanalytisk ansats med 

utgångspunkt i deras utsagor och således deras formuleringar och ordval.
121

 Jag har valt att 

behålla modebegreppet i studiens syfte och frågeställningar då dels stilbegreppet kan betraktas 

som en underkategori till mode men också för att förskjutningen är en intressant och väsentlig 

del i hur deltagarna samtalar kring mode. Jag låter deras begreppsval vara en del av resultatet 
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snarare än att betrakta det som en ingång till studien. Läs mer om begreppsförskjutningen i 

9.1 Stil framför mode.
122

 

8.3.1. KONSUMTIONSVANOR / STILKONSUMTION 
I deltagarnas samtal om konsumtion diskuterar de också hur den stilmässiga utvecklingen ser 

ut.
 123

 Konsumtionen sker för att stilen förändras och stilen förändras för att umgänget byts 

eller en ny fas i livet inleds. I nya sammanhang möts olika personers stilar och blandas med 

varandra vilket gör att den enskilda konsumtionen ökar för att den egna stilen uppdateras. En 

lär känna sin egen stil genom andras stilar. Här framträder en stildiskurs med identitet som ett 

centralt knuttecken. Deltagarna ser en tydlig utveckling av stilarna hos gymnasieskolans 

elever från första dagen i ettan. Elise beskriver: 

Elise Det är så roligt, det är såhär en person kommer in i värsta Raffe-uniformen, alltså 

Ralph Lauren, och sen liksom en vecka senare har den transformerats till värsta 

Humana-personen. Alltså det är verkligen så.
124

 

Emelie blir provocerad av att se att stilförändringen framstår som flyktig i och med att den 

sker så snabbt och hon ifrågasätter personernas ”riktiga jag”.
125

 Hon upplever att det är en 

osäker stil på deras skola och Johanna håller med om att en ofta klär sig som andra klär sig. I 

relation till stilkonsumtion framträder diskursiva perspektiv om att skapa stil för att, som 

Götlund beskriver, visa sin identitet.
126

 Emelie fortsätter: 

Emelie Samma sak med stilen och samma sak med personerna som är där [på deltagarnas 

skola], alltså mig inkluderat i ettan. Man vet inte riktigt vad man gör och man 

försöker sträva efter att vara någonting som man inte är. […] Dom försöker för 

mycket och så kommer man ingen vart för att ingen kan liksom… inte vågar vara sig 

själv.
127

 

Deltagarna beskriver en press på att hela tiden utmana och utveckla sin stil och upplever 

ibland skolan som en catwalk där många gör vad som helst för att sticka ut.
128

 Alla deltagare 

instämmer i att kompisgrupper har stor påverkan på stilen och att ens egen stil påverkas av 

andras. Stilen jämförs alltså individer emellan och hjälper till att positionera subjekten i olika 

grupper på skolan. Positioneringen kan liknas vid ickeverbal kommunikation där likheter och 

skillnader mellan stilar jämförs och förutsätter det egna identitetsarbetet.
129

 Deltagarna 

                                                      
122

 Se s 30. 
123

 Designpedagogisk workshop på Konstfack 27 februari 2018; Designpedagogisk workshop 2 mars 2018. 
124

 Designpedagogisk workshop på Konstfack 27 februari 2018, Elise. 
125

 Ibid., Emelie. 
126

 Göthlund, 1997, s 55 f. 
127

 Designpedagogisk workshop på Konstfack 27 februari 2018, Emelie.   
128

 Ibid., Elise, Astrid. 
129

 Göthlund, 1997, s 57. 



26 
 

beskriver således att den egna gruppens stil står i relation till andra grupper på skolan.
130

 

”Stilgrupper” skapas alltså inom skolan men deltagarna jämför också stilar mellan olika 

skolor och identifierar sig med sin skola genom att avidentifiera sig med andra skolor. De 

nämner främst två estetiska skolor som likt deras ligger i centrala Stockholm. Emelie tror att 

en del är medvetna om de rådande stilarna när de söker in till gymnasiet medan andra inte är 

det.
131

 

Genom att prata om de olika skolornas stilar identifierar och särskiljer deltagarna de elever 

som går på skolorna. Därtill positionerar deltagarna sig själva i enlighet med stiluttrycken på 

sin egen skola, alltså genom att särskilja sig från andra.
132

 Genom stilen tror de sig kunna 

identifiera politiskt ställningstagande, socialt, kulturellt och ekonomiskt kapital, 

bostadsområde, samhällsklass, musiksmak, yrke och humör men också om personerna som 

bär stilen ”vågar vara sig själva”.
133

 I linje med socialkonstruktionistisk teoribildning är denna 

kategorisering uttryck för hur deltagarna försöker strukturera och förstå olika samband.
134

  

Deltagarnas samtal om stil handlar ofta att ”vara sig själv” vilket kopplar ihop stilen med 

skapandet av identiteten.  

Elise upplever att stil kan användas för att ”…utstråla någonting innan man ens har öppnat 

munnen…” samtidigt som hon beskriver att ”man är lite rädd att man ska bli avvisad på grund 

av sin stil…”. Hon upplever att vi människor generellt avgör ”vem en människa är innan vi 

har hört en person säga någonting”.
135

 Hon säger också att hon försöker att inte döma folk 

efter vad de har för stil. Astrid och Johanna håller med men anser att det är svårt att inte ha 

fördomar utifrån personers stilar.
136

 

Astrid beskriver att det första hon lägger märke till när hon träffar en ny person är vad den 

personen har på sig och Emelie upplever att hon vid nya möten tidigt märker om en person är 

sig själv eller inte.
137

 Här framträder knuttecken inom både stil- och identitetsdiskurser i 

samma utsagor vilket bekräftar Winter Jørgensen och Phillips beskrivning av att 

teckenbetydelserna är i konstant maktkamp och aldrig kan fixeras.
138

 Deltagarna uttrycker att 

stil är påtagligt i mötet med en person och att personen också förväntas ha ett särskilt 
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beteende utifrån sin stil. Om en ”hård” stil bärs av en glad person med mjuka värden kan det 

kännas som att stilen ”inte matchar personligheten” och att den då kan betraktas som en 

överraskning, positiv eller negativ.
139

 

Samtidigt uttrycker deltagarna att det inte är så lätt att vara sig själv. Elise menar att bilden av 

att vara sig själv ofta blir romantiserad och att det finns en irritation över människor som inte 

är sig själva. Samtidigt uttrycker Emelie att hon inte tror det finns någon som fullt ut kan vara 

sig själv.
 140

 Johanna ifrågasätter hur andra kan veta mer om en än vad en själv gör.
141

  

I och med den stil en person väljer skapas också uppfattningar om hur den är som person.
142

 

Därför uppfattas det också som att en person som byter stil också delvis byter personlighet. 

Det kan vara ett medvetet val för att andra ska uppfatta en annorlunda, att en vill bevisa eller 

motbevisa något.
143

 Det kan också uppfattas som en identitetskris att byta stil, till exempel när 

en person är medelålders och förväntas redan ha ”hittat sig själv” gör det.
144

 Deltagarna 

upplever således en ambivalens i identitetsskapandet genom stil. Astrid säger: 

Astrid Men jag tycker typ att det känns… Alltså jag blir typ stressad när jag inte vet vilken 

stil jag ska ha och jag hatar samtidigt att jag ska vara så himla fast vid att jag måste 

ha en stil. För jag tycker liksom… Jag tycker att man ska kunna blanda eller typ byta 

stil. Men samtidigt blir jag stressad av när jag inte vet exakt hur… vilken stil jag ska 

ha.
145

 

Precis som de andra deltagarna är Astrid medveten om att hennes stil berättar något för 

andra om vem hon är. Hon upplever att hon själv och andra bedömer varandra utifrån 

stiluttryck. Deltagarna är alla öppna för att ha olika stilar i sina garderober samtidigt 

som de är rädda för att genom stilbyten ge en bild av att inte vara sig själva. Att skapa 

och uttrycka identitet genom stil framträder hos deltagarna ur flera perspektiv. Både 

som individer och som grupp pendlar deltagarnas uppfattning om var gränsen går 

mellan personlighet och stil.  Om skillnaden är allt för stor kan stilen upplevas som 

fejkad.
146
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8.4. PRAKTISKT ARBETE MED PLAGGEN 

Här behandlas deltagarnas praktiska arbete med plaggen. Två av deltagarna har arbetat med 

plagg de hade med sig och två av deltagarna har arbetat med plagg som fanns på plats som en 

del av det material jag hade med mig. Samtalet kring plaggens förskjutningar ägde rum i 

slutet av det andra workshoptillfället med Johanna, Astrid och Elise samt i efterhand via mail 

med Emelie. Deltagarna diskuterade och jämförde plaggens uttryck innan och efter 

bearbetningen. 

 

 

Bild 23-28. Plaggen Astrid arbetade med, före och efter bearbetning. 

Astrid har inom ramen för workshoptillällena arbetat med två av sina egna plagg. Den gråa 

tröjan med läderimitation på armbågarna har hon gjort om till ett linne och dekorerat med ett 

tryckt svart hjärta i övre linningen. Den randiga tröjan har fått ett rött broderat hjärta i nacken. 

Hon uttrycker att tröjan blivit gulligare och mer intressant. Hon tycker att detaljen är ett lyft 

för tröjan men att det inte skett någon stilförändring.
147
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Bild 29-31. Plagget som Johanna arbetade med, före och efter bearbetning. 

Johanna har klippt en slits i nederkanten av den gråa klänningen, sytt fast svarta ärmar samt 

broderat på plaggets framsida. Hon tycker att plagget blivit mer spännande och att det inte 

längre är lika ”stillöst”. Bekvämlighetsmässigt tror hon att plagget nu kommer användas i ett 

annat sammanhang än innan och att det inte längre är ett hemmaplagg. Hon tycker att plagget 

delvis genomgått en stilförändring genom ärmarna men ångrar lite att hon sydde fast dem då 

hon tidigare gillade upplevelsen av att plagget var luftigt och skönt. Nu upplever hon plagget 

mer som ett ”statement”.
148

 

 

Emelie har inte arbetat med sina egna plagg utan har valt ett plagg 

som fanns att tillgå vid workshoptillfället. Hon har således ingen 

relation till plagget sedan tidigare. Hon tycker inte att de egna 

plaggen var arbetbara och tror att det beror på att hon från början 

inte gillade plaggen hon hade med sig. Det plagget hon valt istället 

uttrycker hon har blivit mer ”in your face” efter de förändringar hon 

genomfört och att det nu är ett mer intressant plagg.
149

 

 

Bild 32. Plagget som Emelie arbetade med, efter bearbetning. 
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Bild 33-35. Plaggen som Elise arbetade med, efter bearbetning. 

Elise har vid workshoptillfällena arbetat med tre olika plagg, inget av plaggen hade hon själv 

med sig. Det vita linnet har hon tryckt ett blått hjärta på, båda de andra tröjorna har fått 

broderi på bröstet. Hon tycker att alla plaggen har fått ett lyft och uttrycker att broderi alltid 

utstrålar någonting. ”Även om det bara är en enkel tråd som bildar ett mönster så är det 

någonting gulligt över det”.
150

 

9. TOLKNING OCH RESULTAT  

Syftet med denna undersökning är att synliggöra unga konsumenters utsagor kring mode 

kopplat till hållbarhet och identitetsarbete. Syftet undersöks med hjälp av frågeställningarna: 

(1) Vilka utsagor kommer till uttryck när en grupp unga konsumenter samtalar om hållbart 

mode och mode som identitet med utgångspunkt i en designpedagogisk workshop? (2) Vilka 

diskurser framträder i dessa utsagor? 

Stil och konsumtion hänger starkt ihop enligt de utsagor som framkommer i deltagarnas 

samtal vid det designpedagogiska workshoptillfället. Likaväl hänger konsumtion ihop med 
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etik och identitetsarbete genom vilka plagg som inhandlas och vad de ska påvisa. På så vis 

hänger också stil ihop med identitet. De diskurser som framträder verkar således parallellt och 

deltagarna positionerar sig fritt inom dem men i studien delas de upp som olika diskursiva 

förhållningssätt. Det första ringar in stilen som identitetsuttryck och det andra placerar 

stiluttrycket i en konsumtionsdiskurs med hänsyn till identitet och grupptillhörighet. Det 

tredje sätter stil och identitetsuttryck i förhållande till hållbarhet samt etik och moral. 

9.1. STIL FRAMFÖR MODE 

I frågeställningen är mode det centrala begreppet och deltagarnas verbala och taktila utsagor 

har analyserats mot det som centralt tema. Deltagarna använder inte mode som generell term 

utan samtalar snarare om enskilda individers stilar. Mode och trender utesluts i stort sett helt i 

deltagarnas utsagor och betraktas därför inte vara lika aktuella som stilbegreppet. Stil 

innefattar således enligt min tolkning av deltagarnas språkbruk mer vitala skildringar än 

begreppet mode. Stil får alltså en mer personlig innebörd än vad modebegreppet har. 

Den definition av mode som den här studien tar i beaktning, att mode främst betraktas som 

generellt moderna strömningar, tillåter den förskjutning mellan modebegreppet och 

stilbegreppet som deltagarna gör. I deltagarnas utsagor skapas enskilda stilar främst i relation 

till andra personers enskilda stilar och inte lika mycket i relation till vad till exempel butiker 

och modemagasin anser vara modemässigt gångbart.
151

 Dessa begrepp är naturligtvis nära 

sammanflätade och enskilda personers stilar och identitetsuttryck är alltid beroende av vad 

som finns på marknaden och vilka andra bilder (plagg) som är i omlopp i personernas 

blickfång.  

För att definiera stilbegreppet använder deltagarna termer som handlar om att uttrycka sig 

genom kläder.
152

 Stilen, alltså den plaggkombination varje person bär, är således en viktig 

subjektsmarkör för att påvisa en identitet och en roll i olika sammanhang.
153

 Både en själv och 

andra bidrar till att skapa dessa subjektspositioneringar genom stil. Eftersom deltagarna till 

stor del utesluter modebegreppet i sina utsagor utesluter jag i min tolkning att deltagarna i 

första hand skapar stil utifrån modemässiga trender och strömningar utan snarast gentemot 

varandra och varandras stilar. Stilarna verkar främst för att representera sig själv och sin 

                                                      
151

 Designpedagogisk workshop på Konstfack 27 februari 2018; Designpedagogisk workshop på Konstfack  
2 mars 2018. 
152

 Designpedagogisk workshop på Konstfack 2 mars 2018. 
153

 Designpedagogisk workshop på Konstfack 27 februari 2018. 



32 
 

grupptillhörighet vilket sker i relation till andra individer och grupper.
 154

 De är således i ett 

relationellt förhållande. 

9.2. VÅGA VARA SIG SJÄLV 

Uppfattningen att identitet skapas genom stil är sann i deltagarnas utsagor och är således en 

utgångspunkt för vilka stilar de själva väljer att använda. Den diskursivt inspirerade analysen 

låter deltagarnas stilbaserade identitetsarbete framträda genom tre centrala knuttecken eller 

teckenbetydelser kopplade till stildiskursen: Våga visa sin stil, flyktig stilförändring samt 

värdefull stilförändring.
155

 

Det första centrala knuttecknet som andra tecken ordnas kring är att våga och kunna vara sig 

själv, och att uttrycka detta genom sin stil, vilket också är idealet. Deltagarna beskriver en 

osäkerhet kring stilen på skolan där alla påverkas av varandra för att skapa sina individuella 

stilar och att få personer med säkerhet vågar visa upp sina stilar och därmed identiteter.
156

 

Genom att hänvisa till stilförändringen eller stilhomogeniteten som ett uttryck för osäkerhet 

(att alla påverkas av varandra) ger deltagarna utrymme för stilsäkerhet (att visa sin stil) att 

vara någonting modigt. Tecken får alltid betydelse i förhållande till varandra vilket även 

inkluderar de tecken som utesluts.
157

 Att vara säker på sin stil och låta stilen stämma överens 

med personligheten och hur andra uppfattar en är att våga vara sig själv. Det innebär att det 

självklara idealet att uttrycka sig själv genom sin stil också är en modig handling som en 

måste våga göra. I relation till idealet blir stilosäkerheten ett tecken för svaghet och osäker 

identitet. I förhållande till teckenbetydelser om att vara sig själv organiseras främst tecknet 

identitet som centralt men också självkänsla, trovärdighet och autenticitet, alltså äkthet mot 

sig själv och andra, står i relation till stilen och jaget. 

Det andra knuttecknet som framträder inom stildiskursen är att den stilförändring som enligt 

deltagarna sker inom ramen för deras gymnasieskola är generell för de elever som går där. 

Deltagarna talar om stilförändringen som att den sker hos alla elever och att den är tydlig hos 

de flesta.
158

 Däremot upplever flera av deltagarna att stilförändringen ofta är flyktig. På varje 

gymnasieskola finns en förväntning på hur eleverna som går där ska klä sig, samtidigt som att 

anpassa sig till den stilen är att inte våga vara sig själv. Stilarna varierar mellan olika skolor 

och att veta vilken stil det är på en särskild skola hjälper individen att positionera sig i 
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förhållande till sin egen gruppkultur. Som motstånd till detta är den romantiserade bilden av 

att ”vara sig själv” att ta avstånd från den stilutveckling som förekommer bland eleverna på 

skolorna. Idealet är således att sticka ut från gruppen och våga visa vem en är samtidigt som 

en inte ska frestas av flyktiga och opersonliga stilbyten.
159

 Både Göthlund samt Winter 

Jørgensen och Phillips menar att identiteten framträder genom att se skillnader och likheter 

med andra, och också i deltagarnas utsagor kan stilen uttrycka motstånd eller avstånd till 

andra individer och grupper.
160

 Här framträder teckenbetydelser om skolidentitet och 

grupptillhörighet som båda verkar parallellt men också i konflikt till tidigare nämnda 

knuttecken om identitet. Deltagarna rör sig hela tiden mellan de diskurser som studiens 

resultat ger utryck för men också mellan de centrala knuttecken som framträder inom 

respektive diskurs vilket Winter Jørgensen och Phillips hänvisar till som ett försök att fixera 

tecknens betydelser i en diskursordning.
161

 De är medvetna om de diskursiva 

förhållningssätten men placerar sig inte fullkomligt i linje med något av dem. För att kunna 

förhålla sig autentiskt till sitt identitetsuttryck krävs det att en placerar sig i alla diskurser 

samtidigt.  

Det tredje knuttecknet som tolkas ur deltagarnas utsagor är att det också finns ett värde i att 

byta stil.
162

 Deltagarna beskriver sina egna stilbyten som någonting positivt, ett kraftfullt 

verktyg för att uttrycka en identitet. Plaggen och stilarna positionerar användarna och 

deltagarna positionerar sig själva framför allt i nära relation till knuttecknet där stilbyten och 

stilförändring bejakar det egna identitetsarbetet.
 
De menar att de själva gärna byter och 

varierar stil för att uttrycka saker om sig själva. Irritationen ligger snarast i när stilen 

framhäver osäkerhet över den egna identiteten för att förändringen går för fort eller anpassas 

för mycket efter andras stilar. 

De tre förhållningssätten eller knutpunkterna inom stildiskursen som deltagarna växlar mellan 

ger uttryck för ett ambivalent förhållningssätt till hur stil skapar identiteten vilket ligger i linje 

med Göthlunds framställning av identitetsarbete som primärt i tonåren då en påtagligt 

påverkas av sociala och kulturella faktorer.
163

 De pendlar mellan perspektiven för att uttrycka 

hur de skapar sig själva och uppfattar andra genom stil, och hur de uppfattar andras 

identitetsarbete. De både relaterar till och tar avstånd från knuttecknen om stilförändring och 
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att vara sig själv beroende på hur samtalet ser ut och vad de andra deltagarna säger. De tillåter 

sig själva att övertalas av varandra och byta uppfattning om vad som betraktas som säkerhet 

och mod samt vad som betraktas som osäkerhet i stilkonsumtionen.  

9.3. HÅLLBAR IDENTITET 

Bredvid stildiskursen framträder en konsumtionsdiskurs och utsagorna tyder på att 

konsumtionsdiskursen har två centrala knuttecken: stilkonsumtion och plaggkonsumtion.
164

 

Deltagarna stilkonsumerar för att upprätthålla bilden av sig själva och låter sig påverkas av 

andras konsumtion och stil för att hitta sina egna konsumtionsmönster. Om identiteten 

uttrycks genom stil så uttrycks stilen genom plagg. Plaggkonsumtionen är således en 

(nödvändig) konsekvens av stilkonsumtionen och så också av identitetsarbetet.  

Uppvisandet, bevarandet och modet i att våga uttrycka sin identitet genom mode och stil 

framstår som en central process i hur subjekten positioneras och närmar sig svar på Göthlunds 

fråga om hur en ska kunna visa vem en är.
165

 Allt eftersom eleverna lär känna stiluttrycken på 

skolan och sin egen roll inom dessa förändras relationen till de egna plaggen.
166

 Deltagarna 

hänvisar snarast till sina plagg som uttryck för stil än till plaggens praktiska egenskaper och 

funktion, vilket exemplifieras i att Elise valt att behålla osköna plagg men som hon ändå 

beskriver representerar hennes stil.
167

 Eftersom stilkonsumtionen beskrivs som flyktig är den 

positiva relationen till plaggen relativt kort, 6–7 användningar. Att vara autentisk och 

upprätthålla en rättvis bild av sin identitet genom stil- och plaggval beskrivs som den 

viktigaste delen av konsumtionen. 

I de inledande utsagorna om konsumtionsmönster hänvisar deltagarna direkt till att 

konsumtionen har att göra med sociala sammanhang och uttryck, såsom nya livsvanor.
168

 

Stilkonsumtionen är viktig för att känna trygghet och tillhörighet i nya sammanhang. Att 

deltagarna konsumerade mer plagg förut kan således delvis bero på att de nu, under sitt sista 

år på gymnasiet, befinner sig i trygga miljöer och sociala sammanhang de är bekväma i. När 

deltagarna placerar plagginköp och stilbyten främst i sociala sammanhang och nya situationer 

förstärks knuttecknet av att vara autentisk i förhållande till en gemenskap. Plagginköpen är 

individuella och stilarna skall verka både individuellt och i grupp samtidigt. Dels ska stilen 
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alltså förhålla sig till ens egen identitet men också den egna kompisgruppen, kompisgrupper 

emellan inom skolan, skolor emellan men även stadsdelar emellan. Uppvisandet av identiteten 

måste vara autentisk mot en själv, hur en själv upplever sin identitet, men också mot den 

omvärld som förväntas bedöma hur autentisk en är och hur snabbt en får ändra sig själv och 

sin stil. Socialkonstruktionismens grundtanke om sociala kategoriseringar av personer och 

fenomen hjälper till att öka förståelsen för deltagarnas resonemang kring när, vad och varför 

de konsumerar, och var det får för sociala konsekvenser.
169

 

Alla deltagare väljer vid workshoptillfällena primärt att arbeta med enfärgade, relativt enkla 

plagg vilket också är den typ av plagg som de beskriver att de först tröttnar på i sina 

garderober.
170

 Emelie beskriver inledningsvis hur hon kan uppdatera sin medhavda skjorta 

men applicerar förändringen på ett vitt plagg istället.
171

 Det hänger ihop med de utsagor 

deltagarna uttrycker kring att sticka ut från de andra eleverna på skolan. Arbetet med att skapa 

en unik stil anses således vara en förflyttning från enfärgade och enkla plagg. Deltagarna 

hänvisar inte primärt till en stilförskjutning genom det praktiska arbetet men samtliga 

uttrycker att plaggen blivit mer intressanta genom de tillägg som har gjorts.
172

  

9.4. STILKONSUMTIONENS KONSEKVENSER 

I den tredje diskursen som framträder är stilkonsumtion nära kopplat till plaggkonsumtion 

eftersom det alltid krävs ett eller flera plagg för att uttrycka en stil. Stilkonsumtionen blir ett 

ställningstagande i hur plaggkonsumtionen tillåts ske. Plaggen deltagarna köper, hur många 

och i vilket material är del av den identitet de vill ge uttryck för. I och med det måste 

deltagarna vid varje plaggköp och användande av olika plagg ta ställning till etiska och 

moraliska aspekter. Workshoptillfällenas samtal om second hand kontra nyproduktion samt 

bärande av päls och läder tydliggör deltagarnas moraliska brottningsmatcher i vilka plagg som 

är okej eller inte okej att bära. De måste ta ställning till vilka specifika plagg som uttrycker 

och stämmer överens med den bild de har av sig själva eller vill att andra ska ha av dem, alltså 

hur de uppvisar sin identitet.
173

 Konsumtionen är således en del av identitetsuttrycket och en 

konsekvens av att begäret efter stilkonsumtion är så starkt och påtagligt i deltagarnas vardag. 
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Den här diskursen kan betraktas som en hållbarhetsdiskurs där både social och miljömässig 

hållbarhet ryms. 

För deltagarna är second hand det ideala konsumtionsbeteendet när de talar om 

plaggkonsumtion, även om alla inte föredrar det i sin egen aktiva konsumtion. I samma 

mening som Johanna och Emelie uttrycker att de tycker mest om att köpa nyproducerat 

nämner de att önskar att de gillade second hand mer.
174

 Emelies beskrivning av att sätta upp 

gränser för sig själv och spara pengar till dyrare plagg för att inte tröttna lika snabbt indikerar 

på att stor plaggkonsumtion inte är det som deltagarna främst strävar efter. Samtidigt 

beskriver flera av deltagarna att de vill ha många plagg i sina garderober. Fler plagg tyder på 

fler valmöjlighet av stil, det vill säga fler sätt att uppvisa sig själv på. 

Genom att handla second hand beskriver flera av deltagarna att konsumtionen blir friare. De 

ger sig själva tillåtelse att handla fler plagg i och med att det inte betraktas ha lika stor 

miljöpåverkan som nyproduktionen har.
175

 De är samtidigt kritiska eftersom större tillåtelse 

leder till större konsumtion då en inte på samma sätt fördömer plaggkonsumtionen ur 

ekonomisk eller etisk synpunkt vid andrahandsinköp. En anledning till att konsumtionsidealet 

är second hand kan således härledas till tillåtelsen att genom fler plagg skapa fler stilar när en 

handlar begagnade kläder. Samtidigt tycks begagnad plaggkonsumtion ur ett annat perspektiv 

orsaka mer stress i och med den begränsade upplagan av varje plagg. Det kan också vara en 

anledning till varför några deltagare upplever att nyproduktion är bekvämare att handla. 

Däremot tycks inte uppfattningen om second hand som främsta konsumtionsnorm hindra 

deltagarna och deras umgängeskretsar från stilkonsumtion, även om den sker genom 

nyproducerade plagg. Friheten i att få uttrycka identitet genom stil är, enligt min tolkning, 

plaggkonsumtionens starkaste drivkraft. 

Att påstå att identiteten delvis skapas genom konsumtion knyter samman workshoptillfällenas 

samtal och görande. Genom det praktiska arbetet lyfter deltagarna sina uppfattningar och 

idéer om hur plagg kan förändras och bidra till stilförskjutning eller förändrat uttryck utan att 

nya plagg konsumeras. Konsumtionsdiskursen breddas således då plaggens användningsfas 

förlängs genom att plaggen tillförs nya egenskaper. Om identiteter uppvisas genom stil och 

plagg tyder deltagarnas praktiska arbete på att identitet eller stil kan förändras utan att nya 

plagg nödvändigtvis behöver konsumeras.  
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De tre diskurser som urskiljts ur deltagarnas utsagor skiljs i studien åt under olika rubriker 

men möjliggör också varandra. Deltagarna rör sig fritt och parallellt inom och mellan 

diskurserna och de knuttecken som organiserar diskursernas hierarkier.
176

 Deltagarna framstår 

inte som principfasta i sina utsagor om hur stil skapar identitet eller hur en på bästa sätt visar 

upp sig själv. Det finns en inre moralisk brottningsmatch som står i konflikt gentemot 

konsumtionsdiskursen. Det är också den konflikten som tydliggör konsumtionsdiskursens två 

perspektiv där stilkonsumtion och plaggkonsumtion ställs mot varandra.  

Diskurserna organiseras inte enligt en tydlig hierarkisk ordning utan framstår med flytande 

positioner i deltagarnas utsagor. Det som alltid står överst är dock att vara sig själv. Vem är 

jag och hur visar jag det? är som Göthlund beskriver den viktigaste av de frågor som 

deltagarna formulerar och försöker besvara.
177

 Diskursernas gemensamma nämnare är således 

skapandet av identiteten. 

10. Gestaltning   

 

 
 
Bild 36-39. Bilder från Konstfacks vårutställning 2018, Tellusgången 16. 
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Den gestaltning som presenteras på Konstfacks vårutställning 2018 fungerar som en 

förlängning på det samtal och de processer som tillsammans med deltagarna påbörjats vid 

workshoptillfällena. Gestaltningen tar formen av ett rum som mot övrig utställningslokal 

avgränsas med en duk där det står tryckt med stora vita bokstäver: Vad gör du med dina 

kläder? Vad gör dina kläder med dig? Inuti rummet, på andra sidan av duken, finns citat från 

studiens deltagare som skall antyda vad som diskuterats under workshoptillfällena och 

samtidigt påbörja formuleringar kring svar på dessa frågor. Citaten är skrivna med deltagarnas 

egen handstil på duken: 

Varför köper jag den här tröjan? Behöver jag den 

här verkligen? Kommer jag må bättre? Kommer 

mitt liv bli bättre om jag köper den här? Eller gör 

jag det bara för att jag känner att jag måste?  

- Astrid  

 

Jag har märkt ett kommande mönster när jag 

handlar som mest och det är när stora saker  

händer i mitt liv. Jag har alltid strävat efter att  

passa in. Och jag insåg inte det.  

- Emelie 

När man blir avslöjad vem man är på riktigt? 

Det är väl när man slappnar av, tror jag. 

- Johanna 

 

Det känns som att vissa människor också strävar 

efter att folk ska ha en annan uppfattning om en, 

alltså att man vill det. Jag ändrade min stil för att 

jag ville att andra skulle uppfatta mig som 

konstnärlig och spirituell.  

  - Elise 

 

 

   

    

Bild 40-43. Bilder på duken som avgränsar rummet från övrig utställningslokal. 
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Besökarna instrueras genom text och genom rummets utformning att delta i den pågående 

workshop där frågorna diskuteras och arbetas med. På plats finns ett stort utbud av plagg samt 

textilverktyg att tillgå och besökarna tar själva initiativ att påbörja workshopens arbete och 

samtal. Besökarna uppmanas genom instruktionen att efter utfört arbete hänga kläderna på de 

galgar som finns i rummet eller lägga tillbaka plaggen i korgen och låta någon annan fortsätta 

arbetet. På så vis blir arbetet kollektivt och alla kan inspireras av varandras plaggförändringar.  

 
 
Bild 44-46. Instruktion: Välj ditt eget plagg eller ta ett från korgen. Använd verktygen på bordet för att 
förändra plagget. Klipp av, sy fast, sy om. Häng plagget på en galge och hämta det efter utställningen 
eller lägg tillbaka det i korgen och låt någon annan fortsätta arbetet. 

Under de tio dagar som utställningen pågick var deltagarintresset varierat men de plagg som 

till slut fyllde klädhängaren tyder på att det fanns ett verkligt intresse hos besökarna att arbeta 

med plaggen.  

Jag fick möjlighet att vid ett flertal tillfällen under utställningen sitta ned tillsammans med 

besökande sällskap och lyssna på diskussioner och ta del av praktiska arbetsprocesser. Jag 

upplevde en stor glädje hos besökarna att fritt få arbeta med plaggen och använda det material 

som fanns till hands. Samtalen vid de tillfällen jag deltog kom främst att handla om de plagg 

som var aktuella för bearbetning samt hur de skulle kunna förändras och förbättras. Det egna 

klädbeteendet diskuterades snarast indirekt och med utgångspunkt i de plagg som fanns på 

plats, till exempel hur de plaggen skulle kunna kombineras inom den egna stilen eller 

klädanvändandet. Vid besökarnas första möten med plaggen var det taktila av stor betydelse 

för vilka plagg som valdes ut och kombinerades genom sömnad, och på vilket sätt.  
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Bild 47-48. Bilder från pågående workshop på Konstfacks vårutställning 2018, Tellusgången 16. 

   

  

Bild 49-52. Bilder från pågående workshop på Konstfacks vårutställning 2018, Tellusgången 16. 

Om workshoptillfällena tillsammans med deltagarna främst lade fokus vid samtalet och de 

verbala utsagorna så lade workshoptillfällena tillsammans med besökarna snarast fokus vid 

det taktila och det praktiska arbetet. I varje besökares handling att välja ut ett plagg från 

korgen, att välja verktyg, material samt en arbetsmetod finns utrymme för frågor om 

konsumtion och alternativa klädbeteenden. Det aktiva valet och handlingen i att sätta sig ner 

under pågående utställning och under en tid arbeta med plagg för att ge dem en uppdaterad 

roll tyder på en vilja och ett nöje i att förändra och förlänga plaggens aktiva perioder i 

garderoben och konsumtionen. Arbetet kan liknas vid vad Otto von Busch benämner som 
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hactivism, där arbete med modeplagg förskjuter normer kring hur plaggen produceras och 

konsumeras.
178

 

    

   

Bild 53-57. Bilder på delar av resultatet från Konstfacks vårutställning 2018, Tellusgången 16. 

11. DISKUSSION 

Genom studien och deltagarnas utsagor har jag fått tillgång till utvidgade perspektiv av deras 

vardag. De har genom diskussioner om och arbete med stil, konsumtion och identitet förklarat 

och visat en del av sig själva och hur de visar upp sig själva varje dag. I samtalet framgår 

tydligt hur uppvisandet av jaget genom olika kanaler är en del av det vardagliga uppförandet i 

sociala situationer. Varje konsumtionshandling bidrar till hur jaget framställs och skall tas i 

beaktning som ett ställningstagande i vilken identiteten bland annat skapas. Det handlar till 

exempel om vilka plagg som inhandlas, av vilken anledning, vilket material de är gjorda av, 

var de kommer ifrån, hur ofta de bärs och hur ofta de byts ut. Av de utsagor som synliggörs i 

den här studien är det intressant hur tydligt deltagarnas dubbla förhållningssätt om hur stil kan 

och bör användas för att visa upp sig själv. För mig framstår plaggkonsumtionen som 

nödvändig men inte primär. Konsumtionen är snarast social.  
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När Kirsten Drotner beskriver estetisk produktion menar hon att det är viktigt för ungas 

vardag men oftast svårt att beskriva.
179

 Det är snarast något [kursiv i original] som känns igen 

när det infinner sig. Om jag här betraktar deltagarnas samtal och praktiska arbete med plagg 

som en del av arbetet med modeuttryck upplever jag också att detta något är svårt att 

beskriva. Det är svårt att hitta begrepp för hur olika stilar verkar för olika uttryck och vad de 

gör med en, men det är lätt att känna igen det rent kroppsligt. 

Det är intressant att förankra konsumtionens plats i identitetsarbetet. Pressen på att 

kontinuerligt utveckla sin stil i lagom takt och med lagom avstånd i förhållande till sin egen 

personlighet placerar deltagarna i en position där de näst intill tvingas konsumera. I utrymmet 

av den sociala makt som mode framkallar framträder en hierarkisk ordning i hur deltagarna 

positionerar sig i stilutvecklingen.
180

 I ett vidare samtal med deltagarna hade jag gärna 

diskuterat mer kring hur de definierar sina stilar. De samtalar på ett självklart sätt om stilar 

som positionerande av subjektet men samtalet behandlar till stor del inte vad som 

kännetecknar de olika stilarna. Med vilka specifika attribut placerar de sig i grupper och 

kulturer och hur skiljer de sig från varandra? 

I gymnasieåldern pågår en process där jaget kanske mer än i någon annan period i livet skapas 

och omskapas, prövas och omprövas.
181

 Studien kan bidra till ökad förståelse för ungas 

identitetsarbete och inom bildpedagogik är det intressant att genom estetiska uttrycksmedel 

synliggöra mångfald och olikheter. Eftersom deltagarna samtalar mycket om sig själva i 

relation till grupper inom skolan och skolor emellan är det viktigt att betrakta studiens 

position i relation till skolans miljöer och sociala sammanhang. Studien blir relevant för mig 

som lärare i mitt bemötande med elever och förståelse för hur deras sammanhang och vardag 

ser ut. Min förståelse för identitetsarbetet genom visuella uttryck kan vägleda mig i min 

relation till unga människor och deras estetiska produktion. Studiens tillvägagångssätt 

inspirerat av hactivism kan dels appliceras som metod och således bredda processer och 

synsätt om vem som kan och får skapa, hur det kan gå till och vem som ges utrymme för 

skapande, samt vilket utrymme skapande och estetik ges i skolans. Därtill kan närheten 

mellan estetiska processer och identitetsprocesser aktiveras i skolan genom bildämnets 

undervisningssammanhang, men också i andra ämnen och i sammanhang utanför 

undervisningen. 
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