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1. Inledning 
 
Att människor klär sig är ingenting nytt, men varför klär vi oss som vi gör? I mitt fall blir 

detta relevant att fråga sig då jag strävar mot en försörjning inom klädbranschen. Jag behöver 

veta hur andra människor tänker i sina val av kläder. Vad är viktigt och vad har vi för kriterier 

när vi väljer kläder. Hur går människors tankar kring personlig stil, trender och mode?  

 

   ”Mode, sättet att klä sig, är en märklig spegling av tiden. För själva individen 

handlar det nu inte enbart om att följa mode i tiden – det handlar så mycket mera 

om att ”spela med rätt ackord” eller att hitta rätt attityd till sig själv och sina 

kläder”.(Lewenhaupt, 2004, s 7) 

 

Med kläder värmer vi våra kroppar och skyddar den mot väder och vind. Historien börjar 

redan vid berättelsen om Adam och Eva då de äter av kunskapens frukt och upptäckter att de 

borde skyla sina kroppar. Kläder kan vi idag se i en mängd olika varianter, där färg och form 

representeras i plagg och accessoarer. Enligt Lewenhaupt (2004) är kläder ett sätt att skydda 

sig mot omvärlden. (Lewenhaupt, 2004) Människor väljer att klä sig med olika kvalitéer och 

med varierande användningsområden. Utbudet av kläder är idag stort och det ökar hela tiden i 

omfång. Mellan åren 2005 och 2008 ökade försäljningen med 3 %. Under 2007 hade 

beklädnadsbranschen en försäljningstopp.  Trots det är beklädnadsbranschen en osäker 

bransch som hela tiden är föränderlig(Statistiska centralbyrån, 2008).  

 

I butikerna visas nya kläder upp i kombination med dagens ekologiska trend där kvalité går 

före kvantitet. Varför väljer vi som vi gör när vi står hemma framför vår garderob? Det jag 

kan se när jag befinner mig på en allmän plats idag är en palett med kombinationer av plagg 

och färger. Jag ser kläder som ett sätt att uttrycka sig på. Idag kan jag se på en människa och 

få en uppfattning om vilken musik, vilken politisk åsikt, vilken utbildning och inriktning på 

yrke som personen kan tänkas ha. Kläderna ger mig en föreställning om hur någon kan vara. 

Kläder kan lura och vi kan idag välja att klä oss som någon vi vill vara.  

 

Med förväntningar på att inom en framtid arbeta med mitt eget klädmärke vill jag nu få en 

bild av vilka faktorer som spelar in i valet av kläder.  Jag vill veta vad det är som spelar störst 

roll. Trender och mode ser jag som en påverka. Det som finns i butikerna  är det som 

människor köper. Men hur sker sedan valet av kläderna hemma vid. En person kan 

fortfarande välja att ta ställning till om han eller hon vill följa en trend, välja en annan stil 
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genom att klä sig mot strömmen. Jag ser även att ekonomi och uppväxt spela in. Hur stor del 

påverkar intresse och medvetenhet kring valet av vilka kläder som människor väljer?  

   Kläder är för mig ett verktyg att framhäva min personlighet. Jag får en tydlig känsla i 

kroppen när jag valt att sätta på mig rätt kläder. Med rätt kläder menar jag en känsla som 

överrensstämmer med mitt humör för tillfället, för dagen och min personlighet. Jag anser mig 

inte alltid lyckas med detta då trender och utbud i butikerna spelar stor roll i hur jag väljer. 

Jag vill inte bara utstråla självkänsla i mina egna kläder utan nu försöka vara med och 

påverka andras självkänsla och personlighet genom att skapa kläder för andra.  

     Jag vill med arbetet ”reflektera för att komma till insikt” som Jan Sjögren menar i Handen 

och vännen(Sjögren, 2009, s 5). Jag vill reflektera och komma till insikt varför och hur 

människor klär sig. Jag vill få en inblick i hur valen kring kläder görs och genom detta kunna 

påverka mitt skapande av kläder. Vad handlar egentligen kläder om? Vad är kläder och vad är 

mode? Ordet mode härstammar från latinets modus och betyder sätt eller fason, där av 

fashion. Fashion har där fått sin betydelse, sättet att klä sig. Vad mode också handlar om är 

inte att vi klär på oss utan att vi klär oss med olika attityder. Ordspråket, beauty is in the eye 

of the beholder, skönheten finns i betraktarens ögon, det menar Lewenhaupt är vad mode 

handlar om (Lewenhaupt, 2004). 

 
Begreppsförklaring 
 
Jag har valt att förklara och förtydliga de begrepp jag använt mig av inledningsvis och som 

följer arbetet igenom. Det för att underlätta för läsaren och ge klarhet i vad jag syftar på i 

arbetet. 

• Mode, av lat modus= sätt, fason, rytm, mått, gräns; något som är förenligt med tidens 

rytm och smak, lika med modernt. Används särskilt om kläder, som sättet att klä sig 

tidsenligt och samtida. Att något är mode innebär att det är nyskapande, nytt, med i 

tiden (Lewenhaupt, 2001). Jacobson menar att mode beskrivs som en periodisk 

förändring av stil och en utpräglad smak. Jag väljer att ha med mode som begrepp för 

att ge förståelse för var ifrån människor får inspiration till kläder och beklädnad.  

• Klädval menar jag de kläder som studenterna till vardags väljer att ta på sig. Jag har 

valt att ta bort aspekten av deras val vid inköp av kläder. Jag ser det som två skilda 

frågor och väljer att fokusera på det klädval studenten gör hemma vid sin garderob. 
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• Kläder,skyddande, värmande, som människor bär på kroppen. (Nationalencyklopedin, 

2009) Jag använda kläder som ett verktyg och uttryck för kommunikation. Alltså ge 

uttryck för hur människor använder sig av kläder för att kommunicera med 

omvärlden.  

• Skapande människa, syftar jag i texten på en person som genom sitt företag eller 

under utbildning ägnar sig åt att arbeta praktiskt, i eget valt material. 

 

2. Syfte och frågeställning 
 
Syftet med arbetet är att ge en bild av hur studenter i Linköping gör sina klädval och vilka 

faktorer som påverkar deras val av kläder. Arbetet vänder sig till människor med intresse för 

kläder och mode.  Utifrån det här syftet har jag valt att formulera följande frågeställning. 

 

• Vilka faktorer påverkar klädvalet för studerande, inom humaniora, på Linköpings 

universitet, år 2010? 

 
 

3. Metod  
 
Metoddelen har jag valt att dela upp i underrubriker, som kommer att beröra val av metod, 

intervjuform och genomförande av intervju, samt behandla de etiska aspekter som följt 

intervjuerna. 

 

Fallstudier är en kvalitativ studie, som hör samman med etnografisk forskning. Detta innebär 

att redogöra för hur människor, på mest verkligt sätt, gör och tänker i en viss miljö. När en 

fallstudie görs blir författarens första uppgift att finna en miljö att studera. Miljön väljs oftast 

utifrån var man i vardagen befinner sig (Gillham, 2008).  

     Uppsatsen bygger på en komparativ fallstudie där jag valt att studera människor som 

befinner sig i en vardaglig miljö, på en allmän plats. En komparativ fallstudie gav mig 

möjligheten att undersöka ett eller flera fall och sätta dessa i relation och jämförelse med 

varandra (Bryman, 2001). Vid fallstudier utgår vi från ett helhetskoncept och försöker få en 

så täckande information som möjligt. Enligt Patel & Davidsson används ofta fallstudier till att 

studera förändringar och processer(Patel, Davidsson 2003). Utifall generaliseringar görs är 

det viktigt att det enbart sker utifrån den grupp som studien riktar in sig på. Det är även 



 8 
 

viktigt att visa att studien inte gäller alla studenter utan, en liten grupp. Därför kan inte alla 

studenter gå under resultatet (Bryman, 2001). 

 
Val av metod  
 
Mitt val av metod kom att bli en komparativ fallstudie. Genom en fallstudie vill man komma 

nära sin informant för att göra det möjligt att se personens verkliga jag (Ryen, 2004). Bryman 

menar att en fallstudie ska rikta sig mot ett enda fall. Genom att använda flerfallstudier, som 

komparativa fallstudier, kan jag som forskare välja flera fall och sätta dessa i relation till 

varandra. Det kan vara en del av ett samhälle, en speciell skola eller en plats. Den kvalitativa 

intervjun som metod gav möjlighet till att samla in data med en kvalitativ ansats. Med 

kvalitativ ansats menas att data samlas in om den naturliga miljön och sedan göra det 

begripligt för andra via analys och tolkning (Ryen, 2004). 

    Jag använde mig av en semi-strukturerad intervjuform, där samma fyra grundfrågor gavs 

till samtliga inblandade, Bilaga 1. En semi-strukturerad intervju gav möjlighet till följdfrågor. 

Frågornas formulering är av en mer allmän formulering och frågornas ordningsföljd kan 

variera. Det kan även kallas för ostrukturerad intervjuform. Bryman menar att de två 

intervjuformer kan samlas under namnet kvalitativ intervju. Till det används en intervjuguide 

för det som intervjun avser (Bryman, 2003). Som intervjuare ledde jag informanten vidare i 

samtalet. Frågorna hölls öppna för att inte vilseleda informanterna i någon riktning. Som hjälp 

till intervjuerna hade jag en intervjuguide, anteckningsblock och penna.  

 

Genomförande 
 
Val av informanter 
 
Informanterna valdes utifrån studenter som befann sig på plats i Key-huset foajé under 

tisdagsförmiddagen den 16 mars 2010. Mitt mål var åtta studenter. Jag valde denna tid utifrån 

min erfarenhet efter att ha tillbringat tre år i huset. Jag vet att förmiddagsfikat är en tidpunkt 

på dagen då det befinner sig många människor i rörelse runt kafeterian. Informanterna valdes 

ut genom att jag frågade personer som befann sig i kafeterian i Key-huset. Informanterna 

valdes utifrån om de såg ut att vara fria från studier för tillfället, och om de satt ensamma. Jag 

ställde frågan om de var student och om de ville delta i en intervju.  
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Val av miljö 
 
Val av miljön gjordes utifrån den vardagliga miljö som jag befann mig i under pågående 

studier och det för tillgängligheten och kännedom om lokalerna. Jag valde att göra 

undersökningen i en medelstor svensk stad och inrikta mig på ett universitet, och ett specifikt 

hus. Studenterna befann sig i Key-huset på Linköpings universitet. I huset befinner sig 

studenter med filosofisk och humaniorainriktning. Så här presenteras Key-huset på 

Linköpnings universitets hemsida.  

I Key - huset befinner sig Institutionen för kultur och kommunikation, IKK, som omfattar 

en bred verksamhet inom humaniora och estetiska ämnen. Det rör sig om hela registret 

reflektera – kommunicera – gestalta, alltifrån kommunikation på en rad olika språk till 

gestaltning i olika material.( www.liu.se/ikk/hem). 

Jag har medvetet valt att göra denna avgränsning med anledning av uppsatsens omfång. Jag 

valde att inte intervjua studenter med inriktning mot teknologiska eller medicinska 

utbildningsområden. Det gjorde jag i relevans till uppsatsens omfång och för att begränsa 

urvalsgruppen till mer specifik. 

 

Intervju 
 
I ett tidigt skede började jag sammanställa frågor kring ämnet. Frågorna bearbetades och 

provintervjuer gjordes på mina medstudenter på programmet Slöjd, hantverk och 

formgivning. Utifrån provintervjuerna sammanställdes frågor till en intervjuguide som blev 

underlag för mina intervjuer. Intervjuerna genomfördes under en tisdagsförmiddag och tid 

avsatte mellan kl 9 till 12, den 16 mars 2010. Intervjuerna började med att presentera 

informanternas roll i syftet med arbetet och klargjorde vad materialet skulle användas till. 

Genom ett samtyckesavtal, bilaga 2, kom informanten att godkänna medverkan i intervjun, att 

bli inspelad på band och citeras i det skrivna arbetet, kunde intervjun genomföras (Gillham, 

2008). Intervjuerna började med en inledande fråga där informanten fick berätta vad hon eller 

han hade på sig. Det är ett bra sätt att börja en intervju på, med en neutrala fråga som sedan 

övergick till mer specifika frågor kring frågeställningen (Patel& Davidsson, 2003). 

 

Intervjuerna spelades i med hjälp av en mobiltelefon och överfördes sedan till min privata 

dator för att materialet skulle bli mer lätthanterligt. Varje intervju pågick i cirka 10 minuter 

vardera. Efter intervjuerna lyssnades materialet igenom och skrevs ned ordagrant. Jag valde 

att göra en selektiv transkription av intervjuerna, det för att följdfrågorna ofta gled iväg till 
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andra ämnen men som inte var relevant för mitt val av frågeställning. Efter att intervjuerna 

transkriberats, tolkades det insamlade materialet. Intervjuerna lästes igenom ett flertal gånger 

och citat togs ut. 

 

Etiska aspekter 
 
För att följa de forskningsetiska kraven, läste jag in mig på ämnet och valde att utgå ifrån 

Gillham (2008). Innan intervjuerna genomfördes blev alla informanter informerade om vad 

arbetet i sin helhet gick ut på och vad materialet skulle komma att användas till. 

Informationen gavs i en, kortfattad muntlig form, i samband vid tillfrågning om medverkan. 

För att inge ett förtroende hos informanten, gavs möjligheten att skriva på ett 

samtyckesformulär, bilaga 2. Det innebär att informanten blev införstådd med syftet i arbetet 

och den egna rollen. Jag såg det som viktigt att klargöra för informanterna, för vem arbetet 

kommer vara tillgänglig för och varför. Informanterna blev införstådda med att de är helt 

anonyma i det skrivna arbetet.  Efter intervjuerna transkriberades materialet som jag spelade 

in på band. Därefter förvarades dokumenten på min privata dator.  

 
4. Litteraturgenomgång 

 
I det här avsnittet presenterar jag litteratur som berör ämnet. Jag har valt litteratur som tar upp 

kläder och mode som en kommunikation, kläder som språk, och varför människor väljer att 

klä sig. Jag har gjort ett urval av den litteratur jag funnit relevant för arbetets syfte och vill här 

ge läsaren en genomgång av litteraturen. 

 

Mode som fenomen började studeras som vetenskap under 1800-talet. Sociologen Yuniya 

Kawamura menar att modet uppkom år 1860, då engelsmannen Charles Fredrick visade upp 

sina kollektioner i Paris. Forskare inom mode har olika uppfattningar om när mode blev ett 

objekt för forskning. I Norden talar vi om studier inom mode under allmogesamhället, det 

förindustriella samhället. Den anglosaxiska kyrkan var ännu tidigare med mode som 

forskning, med födsel redan innan 1800-talet (Kawamura, 2007). 

 Sökningen av litteratur skedde via Linköpings universitets bibliotek och databaser och 

gjordes främst via bibliotekets egen katalog. Jag gjorde även sökningar vi artikelsök från 

bibliotekets hemsida. Enklare sökningar gjordes och jag använde mig av orden, kläder, mode, 

fashion, klädval. Jag fann tidigare skrivna uppsatser från studenter på Linköpings universitet 

med titlar, Bland stilikoner och märkesnördar (Dahlbom, Danielsson, 2009), och Uppklädd, 
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nerklädd, normalklädd (Johansson, 2009). Utifrån dessa uppsatser fann jag litteratur i deras 

referenslista som jag använde mig av. Det öppnade upp och gav mig ett brett sortiment av 

litteratur som jag använt mig av arbetet igenom. Mycket av den litteratur som jag kom att 

använda mig av var på engelska. Litteraturen på engelska översattes först och intressanta 

stycken skrev jag sedan om till löpande text.  Jag fokuserade mina studier på områden som 

handlade om kläder som kommunikation, kläder som ett eget språk och kläder som stil. 

Litteraturen har tagits från olika tidsepoker. Litteratur är från mitten av 1950-talet men främst 

ny litteratur, från början av 2000- talet.  

      I Fashion as communication (Barnad, 2002) visar författaren på en rad aspekter gällande 

kläder, vad vi kan förmedla och vad vi väljer att ta på oss. Barnad menar att mode och kläder 

är en tyst kommunikation som människan använder sig av för att kommunicera med andra.  

Fisk (1989) menar att kläder sätts ihop på samma sätt som en mening. Kläder är som ett språk 

som varierar över hela världen. Lurie (1992) för resonemanget kring kläder, då en person med 

lite kläder inte kan sätta ihop lika många egna meningar. En person som anser sig vara 

fashion leader, alltså en med ett stort antal kläder, har ett friare sätt att kommunicera med sin 

omgivning (Barnad, 2002). 

    När ett nytt plagg blir till, har designern en tanke, en idé om hur plagget ska uppfattas och 

vilken känsla hon eller han avser för plagget. En designer lägger ner känslor, tankar och tilltro 

till plagget, och vill att detta ska återspeglas till den som kommer att äga plagget. För om inte 

designern vet vad hon eller han menar, vem vet det då? Barnad menar dock att designern inte 

kan ha full kontroll över vilka avsikter bäraren har med kläderna, och heller inte bärarens sätt 

att tolka plaggets känslor och tankar. Detta är ett psykoanalytiskt sätt att tänka på, där tanken 

och meningen med plagget överförs i alla tre leden, designer till bäraren, och bäraren till 

mottagaren. (Barnad, 2002) 

     Lurie (1992) talar, på början av 1990-talet, om konsumtion av kläder som möter 

människans behov om att finna uttrycksmedel för idéer och känslor. Människor vill köpa 

kläder som reflekterar vem och vilka vi är för stunden. När vi pratar om kläder som ett språk, 

finner vi många likheter. Kläder är inte ett verbalt språk, men har ändå blivit ett sätt att tydligt 

kommunicera med omvärlden. Människan funderar på hur ett plagg sitter och vad som 

förmedlas. Det första vi ser när vi möter en människa är deras utseende. Vi skaffar oss här 

snabbt en bild över hur person är på många plan. (Lurie, 1992)  
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Jacobson (1994) menar att, 

  ”kläder används för att bygga upp identiteter, skapa självpresentation 

och kategorisera andra.”.(s.17)  

Kläder spelar en stor roll för den individuella individens liv. Genom kläder kan vi urskilja 

olika attityder och värdering, och medvetet kommunicera och visa på olika budskap.  

Klädvalen hänger mycket ihop med den personliga identiteten och här gäller det att skilja på 

vad människor menar och vad det gör.  Kläder kan säga ett budskap medan personligheten 

uttrycker sig annorlunda. Jacobson talar om identitet på olika sätt. Med identitet avses en 

persons självuppfattning och jaguppfattning. Den personliga identiteten beskriver Jacobson 

med orden, ”… en unik varelse, som inte delar sin identitet med någon annan”.(s.21) Detta i 

jämförelse med kulturell identitet, där andras uppfattning om vilken grupptillhörighet 

människan tillhör.  

”Fasta identiteter finns inte. Allt är kopierat, härmat, övertaget och lånat” 

( Jacobson, 1994, s 21) 

    Jacobson tar upp att identitet bygger på en process där människan ska utveckla att bli 

istället för att vara. Kläder hjälper till att iscensätta det egna jaget och ens personlighet. 

Kläderna kan ses som rekvisita i föreställningen. Vi kan leda intrycket om hur andra 

människor uppfattar oss.   

I boken Kläder som språk och handling, beskriver Jacobson (1994) om varje plagg som en 

egen meningsbärare. Med detta menar hon att plagget i sig talar ett språk och i kombination 

med andra plagg uttrycker det ett annat budskap. Genom att studera hur människor förhåller 

sig till kläder, alltså hur och varför de klär sig så kan kommunikationen förtydligas och 

synliggöras. Med hjälp av detta synliggörande speglas samhällets attityder och 

värderingar.(Jacobson, 1994) 

”Min kläddräkt är mitt första språk. Mitt tysta mer tydliga sätt att kommunicera, vilket 

snabbt och effektivt presenterar mig för omvärlden”. ( Tonie Lewenhaupt, 2005, s.9) 

Tonie menar att det inte spelar någon roll var man kommer ifrån eller vilken situation man 

befinner sig i, då vi talar om kläder. Vårt engagemang i kläder har heller ingen betydelse för 

om dina kläder kommunicerar. Klädspråket är inte bara ett skal för yta. Det ligger mycket 

bakom, såsom att markera vår position i samhället. (Tonie Lewenhaupt, 2005) 

 

I relation till de författare som ser mode och kläder som en gemensam nämnare, menar 

Yuniya Kawamura (2007) att mode inte handlar om kläder, utan att det är en tankeupplevelse 

om det vi inte kan uppleva med våra sinnen. Kläder är den faktiska produkten, och mode är 
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abstrakt system som är behov av erkännande och en tro på mode. Mode och kläder bör 

studeras separat menar Kawamura. Hon har skrivit boken Modeologi som är en introduktion i 

modevetenskap. ”Modeologi är ett sätt att studera mode”.(s.17) Mode blir tydligt i det sociala 

sammanhanget. Mode kan ses som ett sammanfattande urval av stilar, som slåss bland 

konkurrenter och konsumenters experimenterande med alternativa uttryck. Stilen blir synlig 

för samhället när den fått bekräftat sig som modemässig. Mode spelar en stor roll i många 

konsumenters och individernas social och ekonomiska ställning. (Kawamura, 2007) 
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5. Resultat 
 

Här presenteras resultatet från de åtta genomförda intervjuerna. Svaren redogörs för en fråga i 

taget med alla informanters svar. Texten är en sammanfattning av svaren och presenteras i 

citat och löpande text. Jag avslutar varje fråga med mina tolkningar. Informanterna har jag 

valt att benämna med informant A-H. Resultatdelen avslutas med en sammanfattning av alla 

informanters svar och mina tolkningar. 

 

1.Varför har du valt att klä dig just så här idag? 
 

Informant A säger att han valt kläder för att han skulle ut och vara social efter skolan. 

Vanligtvis klär han sig i slips, skjorta, bakåtstruket hår, kavaj, jeans, loafers eller kängor. ”Jag 

klär mig väldigt strikt i vanliga fall, så då tänkte jag att det kunde vara kul att lätta upp det”.  

 

Informant B, säger att det är kläder han haft länge och att det började någon gång då han fått 

kläderna bekräftade. Sedan har kläderna modifierats med tiden. Han tror att allt började med 

att han blev inspirerad av en stil och sedan har det bara rullat på. 

 

Informant C:s klädval berodde till stor del på att han missat många tvättider, och att det därför 

inte fanns så mycket att välja på.  Han har även valt att klä sig i mörka färger, och detta för att 

svart är en färg som inte så många stör sig på. Han vill inte sticka ut på grund av vad han har 

på sig.  

 

Informant D säger att valet av kläder berodde dels på vad som var rent och dels på att hon 

ville känna sig bekväm. 

 

Informant E:s, klädval berodde till största delen på vilken aktivitet hon skulle sysselsätta sig 

med just den dagen. Det viktigaste var att det skulle vara praktiskt och trivsamt. 

 

Informant F, uttrycker sitt val av kläder på följande sätt, ”att det helt enkelt är sköna kläder. 

En vanlig skoloutfit.”  

 

Informant G, gjorde sitt val av kläder med tanke på bekvämlighet och antalet föreläsningar. 

Mycket berodde på dagens aktiviteter. ”Jag skulle inte göra så avancerade saker så jag 
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behövde inte vara så snygg.” Med snygg menar informanten att hon påverkas vad andra 

tycker och tänker, eller vad hon tror att andra tycker och tänker kring hennes val av kläder.  

 

Informant H, har gjort sitt val av kläder på grund av att hon ville känna sig glad och valde 

därför färg. Hon valde även kläder med tanke på dagens aktiviteter som bestod av 

föreläsningar. 

 

Sammanfattning och min tolkning 
 

Informanterna svarade att valet av kläder beror på vilka aktiviteter som är inplanerade under 

dagen. Val av kläder kan vara ett förberedande val för vilka aktiviteter som kommer senare på 

dagen. Informanterna är medvetna om vad de tar på sig och de tar då hänsyn till dagens 

aktiviteter. Exempel på det kan vara föreläsningar, sociala aktiviteter och idrottsaktiviteter. 

Informant A gör ett aktivt val även på grund av vilka han ska umgås med och hur han vill 

framstå i det sociala sammanhanget, och i den aktivitet som han ska befinna sig i. Han väljer 

att klä sig annorlunda på grund av vilka människor han ska träffa under dagen. Informant C 

uttrycker att hans klädval till stor del beror på missade tvättider. Informanten gör ett urval 

från de rena kläderna. Min tolkning är att klädvalet påverkas av vad som finns rent och 

tillgängligt i garderoben, och han har ändå gjort ett medvetet val utifrån detta. 

    En annan påverkan kan vara, som i informant B:s fall, att han fick bekräftelse i de kläder 

han valde att bära, i ung ålder, och det har han senare tolkat och modifierat till sin egen stil. 

Jag tolkar det som att vad andra människor tycker är avgörande för hur vi väljer att klä oss. 

Några av informanterna har valt en klädstil som de medvetet vill sticka ut med, medan andra 

väljer att klä sig på ett sätt som inte ska sticka ut. Med sticka ut vill personen väcka 

uppmärksamhet och kommunicera med hjälp av kläder. Informant H valde kläder med färg 

för att detta då skulle reflektera hennes personlighet. Informanten valde färg på sina kläder för 

att påverka humör och personlighet och det genom att välja kläder som förstärker de 

egenskaper. Jag tolkar det som att studenterna kan påverka sitt humör och hur andra uppfattar 

än, genom val av färg och form på kläderna. 

 

2.Vill du förmedla någonting med dina kläder? 
 

Informant A menar att hans personlighet inte är så strikt som hans kläder vill påvisa. De 

kläder han valt för just den dagen reflekterade hans personlighet bättre. Han klär sig i vanliga 
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fall i slips och kavaj och det på grund av att det känns bekvämt, fräscht, mera seriöst och 

nyktert.  Kläderna gör att människor lyssnar och tar en på allvar menar informanten. 

 

Informant B vill förmedla en opretentiös och lekfull inställning. Han vill förmedla en känsla 

och han tror att det avspeglar hans personlighet. 

 

Informant C vill förmedla att han är en, som han uttrycker sig, ” vettig vanlig människa. En 

vettig vanlig människa som man kan lita på.”. 

 

Informant D vill inte förmedla något speciellt med sina kläder. Hon försöker vara lugn och 

avslappnad, det är så som hon upplever sig själv. Hon säger att om hon skulle vilja förmedla 

något annat så skulle hon kunna göra det med hjälp av kläder. 

 

Informant E tror att hon förmedlar något med hur hon klär sig. Hon klär sig mycket utifrån 

sitt humör och beroende på vad hon vill förmedla för känsla, just den dagen. Hon anstränger 

sig olika mycket beroende på vilket humör och använder därefter färg och uttryck.  

 

Informant F tycker att frågan är svår men tror inte att hon medvetet vill förmedla något med 

sina kläder. Hon säger sedan att hon medvetet försöker att inte klä sig i märkeskläder. Det är 

ingenting som tilltalar henne och som hon kan säga är hon. 

 

Informant G vill just denna dag förmedla en slapp stil men ändå snyggt. Hon säger att hon 

ändå medvetet satt ihop kläderna för att förmedla en viss känsla. 

 

Informant H vill inte förmedla något särskilt med sina kläder. 

 

Sammanfattning och min tolkning 
 

Informanternas medvetenhet om vad de vill förmedla, och om de vill förmedla något med 

sina kläder, varierar mellan studenternas svar. Informanterna A, B, C, E och G var tydligt 

medvetna om att de vill förmedla någonting, en känsla, humöret för dagen eller uttrycka sin 

personlighet. Informanterna D, F och H är tydliga med att de inte vill, eller tror sig inte vilja 

förmedla någonting med sina kläder. Informanterna A och C resonerade kring kläder som ett 

sätt att förmedla en seriös och respektingivande inställning. Jag tolkar det som att de använder 
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kläder som ett sätt att kommunicera med omvärlden och inge förtroende. De kan på det sätt 

klä sig i kläder för att påverka en situation, såsom arbetsintervju, ett festtillfälle eller genom 

att befinna sig i annat socialt sammanhang. Informant A använder uttrycket strikt, och det 

som något som inte reflekterar hans personlighet. Informanten menar att han valt att klä sig 

på ett sätt som inte motsvarar hans personlighet. Han har för dagen valt att medvetet påverka 

hur andra ska uppfatta honom och därför visa på en annan del av hans personlighet. Informant 

D säger att hon förmedlar den hon är och försöker bara vara sig själv. Hon vill kommunicera 

på ett annorlunda sätt och använda kläderna som kommunikationsmedel. Jag tolkar det som 

att hon använder kläder för att förstärka och förmedla sin personlighet.  

    Informant F tar medvetet avstånd från märkeskläder. Det på grund av att hon inte anser att 

det samspelar med hennes personlighet. Jag tolkar det som att märkeskläder redan har ett  

språk, och att ett märkesplagg redan har en stark koppling till en grupptillhörighet och det 

medför förutfattade meningar.  Märkeskläder kan ge uttryck för en åsikt eller en tillhörighet. 

En person kan därför välja att undvika de kläder om den inte vill stå för det underförstådda 

budskapet. Det blir ett ställningstagande och ett sätt att förhålla sig till en viss kultur i 

samhället. Informant H vill inte förmedla något med sina kläder. Jag tolkar det även som ett 

val och ett sätt att välja kläder på.  

 

3.Tycker du att dina kläder stämmer överens med din  personlighet? 
 

Informant A menar att hans kläder definitivt stämmer överens med hans personlighet den här 

dagen.  ”Det här är andra halvan, av min personlighet.” Han anser att det är extremt viktigt att 

hans kläder går ihop med personligheten, för att det känns direkt obekvämt om kläderna inte 

speglar hans personlighet.  

 

Informant B tycker absolut att hans kläder går ihop med hans personligheter. Han klär sig på 

ett lekfullt och lättsamt sätt och det uttrycker hans kläder. 

 

Informant C tycker inte att hans kläder överensstämmer med hans personlighet. Han säger att 

han nog skulle gå runt i mer färgglada och mer mönstrade kläder om hans kläder skulle gå 

ihop med hans personlighet. Han tycker att han sticker ut nog med sin personlighet. 

 

Informant D tycker att hennes kläder, för det mesta går ihop med hennes personlighet. 
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Informant E berättar om att när hon var yngre var det mycket viktigare för henne att uttrycka 

sina åsikter, och sitt samhällsengagemang. Hon var mer extrem med att uttrycka sina åsikter 

med hjälp av kläder. Nu känner hon att det är mindre viktigt och att hon är mer säker i sina 

åsikter.  

 

Informant F tror att kläder är en del av hennes personlighet.  

 

Informant G säger att tröjans färg som hon valt för dagen inte går ihop med hennes 

personlighet, för den är beige. Hon klär sig vanligtvis i svart. 

 

Informant H tycker att hennes kläder återspeglar hennes personlighet, ganska glad. 

 

Sammanfattning och min tolkning 
 

Informanterna A, B, D F och G menar att kläderna de valt att bära återspeglar deras 

personlighet. De använder sig av kläder som ett sätt att framhäva och stärka sin personlighet. 

Informant C vet att hans kläder inte stämmer överrens med hans personlighet. Han har valt att 

inte förstärka sin personlighet med hjälp av kläder, då han tycker att hans sätt att vara redan 

tar plats. Han väljer att medvetet tona ner sin klädstil för att ge utrymme för sin personlighet. 

Jag menar att han då med hjälp av kläder kan bestämma hur han ska uppfattas.  

   Informant E tar upp att kläder i tidig ålder var viktigare, i den meningen att visa sin roll i 

samhället. Kläder kan visa på vilken grupp och vilken åsikt en person har. Informant E menar 

att hennes egen trygghet i åsikter och tillhörighet med åren har påverkat hennes sätt att klä 

sig. Hon behöver inte längre framhäva en åsikt och spegla detta i valet av kläder. Hon anser 

att hennes trygghet beror på erfarenhet och att hon inte längre behöver hävda sig mot en 

grupp. Valet av kläder påverkar ändå hur andra uppfattar en. Färg är en faktor som avgör 

klädvalet enligt informant G. Hon har för dagen valt en färg som hon själv inte anser passar 

ihop med hennes personlighet. Jag tolkar färg som en påverkan till på vilket sätt man vill 

uppfattas av andra. Färgstarka kläder tolkar jag som ett uttryck för glädje och lekfullhet, 

medan svart som färg anses som strikt och förtroendeingivande. Jag tolkar detta som att 

studenten då kan välja på vilket sätt som andra ska uppfatta en och sedan påverka detta i valet 

av kläder. Studenten kan även välja färg utifrån vilket humör och vilken del av personligheten 

som ska framhävas. 

 



 19 
 

4.Tycker du att individualitet är viktigare än grup ptillhörighet? 
 

Informant A tycket att individualitet är det nu. När han var yngre var grupptillhörighet a och 

o. Han tillhörde punkkulturen. Då var det viktigt att för honom att göra ett ställningstagande 

såtillvida att han visade var han stod politiskt med hjälp av de kläderna. Hans åsikter är idag 

definitivt de samma, men han menar att det är i vissa sammanhang svårt att bli tagen på 

allvar, om man är 24 år gammal och klär sig som om man vore 15 år. Han säger att det är ett 

visst element från vuxenvärlden. Att man blir äldre och tryggare i sig själv. Eftersom åren 

går, har han anpassat sina åsikter. Han ser kläder som kommunikationsmedel och tror att det 

väger oerhört mycket tyngre än vad folk vill erkänna. Han tror inte att folk inser vilka signaler 

de skickar. 

 

Informant B tror att om man har individualitet så kan du bidra till gruppen, starkare individer 

gör att gruppen blir starkare. Så tar man en grupp som inte har så starka individer så blir 

gruppen ganska själlös. Han ser sig själv som individ. 

 

Informant C tror att man kommer mycket längre om man är sig själv än om man försöker vara 

som alla andra. Kläder ser han som ett kommunikationsmedel. Det är det första man ser så det 

är ett bra sätt att kommunicera på. 

 

Informant D tycker att individualitet är viktigare och ser sig själv som en individ i 

sammanhanget utifrån en grupp. 

 

Informant E säger att alla försöker vara individuella så att alla till slut ser likadana ut. Hon 

säger att hon skulle vilja klä sig mer individuellt men att det då krävs så mycket, så stor 

ansträngning. Det är svårare att sticka ut idag än var det var förr. Det finns samma kläder 

överallt. Vi har alla samma uppfattning om vad som är annorlunda så att vi tillslut ser 

likadana ut. Hon vill inte bara vara en i massan så hon gör så gott hon kan för att sticka ut. 

 

Informant F tycker att individualitet är viktigt och att det är en del av gruppen. Det går ihop. 

Hon ser sig själv som individ i en liten grupp, men i hela samhället, anpassas man in i en 

grupp. Nu känner hon sig så pass gammal att hon inte bryr sig på samma sätt. Hon tycker att 

människor i allmänhet känner sig lugnare, att kläder inte blir en lika starkt uttrycksform när 
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de blir äldre. Hon ser kläder som ett kommunikationsmedel och att det är en livsviktig del i 

att uttrycka sig. 

 

Informant G tycker att individualitet är viktigare, men tittar man sig runt omkring så blir det 

ju en grupptillhörighet på grund av vad man har på sig. Hon hoppas på att man tänker på 

individnivå och att man tycker om kläderna och inte bara klär sig för gruppen.  

 

Informant H tycker att det är viktigare med individualitet, men tror att om man är mycket i en 

grupp så vill alla ha sin stil. Det slutar med att alla har samma stil. Detta tror hon beror på att 

de kläder som finns i butikerna är det som människor handlar. Vill man ha en egen stil så får 

man lägga ner mycket mera jobb, tid och pengar. 

 

Sammanfattning och min tolkning 
 

 Informanterna är genomgående överrens om att individualitet är viktigare än 

grupptillhörighet. Informant A nämner sin grupptillhörighet som ung inom punkkulturen. Min 

tolkning är att som ung är det viktigt att tillhöra en grupp, där kläder blev ett sätt att 

kommunicera med andra och känna gemenskap. Detta finner jag stöd för i litteraturen där 

Barnad menar att mode och kläder bildar en kommunikation med outtalade ord. Tillhörighet 

gör att individen med hjälp av kläder kan bli en del av gruppen och då integrera socialt 

(Barnad, 2002). Informanterna B och F ser individen som en del i gruppen och min tolkning 

är att individer är byggstenarna till en grupp. Jacobsen menar att det finns en personlig 

identitet, och detta i kontrast till den kulturella identiteten. Det är då uppfattningen var 

individen hör hemma och vart andra placerar än (Jacobsen, 1994). 

    Den individuella stilen blir till en allmän stil och bildar en grupp. Informant H tar upp att 

strävan mot att vara sin egen och att ha en egen stil slutar i att alla klär sig likadant. För att 

sticka ut tror informanten att det krävs mycket tid och pengar för att verkligen lyckas med den 

egna stilen.  
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Min tolkning av intervjuerna 
 

Studenterna klär sig främst utifrån den aktivitet som sker under dagen. Därefter påverkas 

klädvalet utifrån det budskap som de vill förmedla med kläderna. De flesta av informanterna 

är medvetna om hur de klär sig, i val av färg och form, och vill tydligt kommunicera vilken 

tillhörighet de har. De andra informanterna väljer kläder för att framhäva sin personlighet och 

för att det ska vara bekvämt. Kläder är en del av personligheten och det håller informanterna 

med om. En av informanterna ser kläderna som ett sätt att tona ner sin personlighet och hitta 

balans. Han anser att hans personlighet tar plats nog och att han inte behöver använda 

kläderna för att förstärka detta. Två informanter tar upp att de använde sig av kläder som 

kommunikation, men mer när de var yngre. Min tolkning är att vikten av att tillhöra en grupp 

i unga år, präglar val av kläder och att det då kunde komma till ett uttryck. Flera informanter 

talar om att de nu känner sig tryggare i sig själva och att det också nu visas med deras kläder. 

Alla är överrens om att kläder är ett sätt att kommunicera på. Informant D säger att om hon 

vill förmedla en viss känsla, så kan hon göra det med hjälp av kläder. Min tolkning är att det 

är lätt att vara någon man inte är, genom att sätta på en mask för att förmedla ett visst 

budskap till mottagaren. Alla informanter ser sig som individer, men som del i liten grupp 

eller i det stora samhället. 

    Den miljö de befinner sig i har även påverkan på hur de klär sig. Även den sociala miljön 

har betydelse. Informanterna uttrycker att deras klädstil ser annorlunda ut beroende på vart de 

ska och vem de ska träffa. Jag tolkar att klädvalet blir ett sätt att kommunicera med den grupp 

de ska befinna mig i. Miljö och aktivitet är två faktorer som spelar in. Pengar blir en 

bidragande faktor till den personliga stilen. Pengar påverkar vilka kläder som informanterna 

har råd att köpa. Det blir en del i processen i valet av kläder. 
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6. Diskussion 
  
Här redogör jag för uppsatsens alla delar. Jag diskuterar kring val av syfte och frågeställning, 

metodval och resultat.  Jag avslutar med att ge förslag till vidare studier.  

 

Syfte och frågeställning 
 
Mitt syfte för arbetet var att få en bild över hur studenterna på Linköpings universitet klär sig 

och vilka faktorer som påverkar deras val av kläder. Jag förde en diskussion om vilket 

begrepp som var lämpliga att använda i den aktuella studien för att tydligt presentera mitt 

syfte. Min frågeställning ledde fram till att jag genom intervjuer fick svar på varför och hur 

studenterna, tänker kring kläder och deras klädval. Jag tror att jag genom ytterligare 

bearbetning hade kunnat finna bättre formuleringar och då fått ut mer av material. Frågan 

känns relevant för mitt ämne och mitt syfte, men jag kunde ha gjort den mer tydlig. 

Frågeställningen blir för mig aktuell och tydlig då jag arbetar aktivt med liknande frågor 

dagligen. 

 
Metodval 
 
Mitt syfte för arbetet var att få en bild över hur studenterna på Linköpings universitet klär sig. 

Till det använde jag mig en komparativ fallstudie och en kvalitativ intervju. Intervjuformen 

gjorde det möjligt för mig att hålla en öppen intervju där följdfrågor var möjliga. Jag lät 

informanterna prata fritt och använde mig av min intervjuguide för att föra intervjun vidare.  

Intervjuguiden gjorde det lättare att strukturera upp resultatdelen då alla informanter fått 

samma huvudfrågor. Ett alternativ hade varit en enkät med fasta svarsalternativ. Det lämpar 

sig bättre för kvantitativ forskning (Patel & Davidsson, 2003). En komparativ fallstudie 

gjorde det möjligt för mig att belysa flera fall än ett. Jag satte sedan de olika fallen i relation 

till mitt syfte och frågeformulering och därifrån fick jag fram ett resultat. Studenter som 

befann sig i foajén och kafeterian i Key-huset tillfrågades. Det var från början oklart om det 

fanns studenter som ville delta i intervjun och det visade sig inte vara några problem. Jag 

intervjuade åtta personer.  

Problem som uppstod under intervjuerna var, att vid ett tillfälle försvann det inspelade 

materialet och vi fick göra om intervjun igen. Jag märkte redan efter första frågan att 

informantens svar hade påverkats av att redan svarat på frågan. Hon formulerade sina svar 

annorlunda andra gången. Jag tror ändå inte att det förändrade det slutgiltiga resultatet. Under 

intervjuerna gled ibland följdfrågorna iväg åt håll som inte hade med frågeställningen och 
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syftet att göra. Då mitt intresse för kläder är stort, gled ofta mina följdfrågor in på områden 

såsom, mode, trend och utbud i butik. Jag ställde också många frågor kring kläder som 

kommunikation, som egentligen inte var en del i huvudsyfte. Tack vare att jag valt att spela in 

intervjuerna kunde jag sedan göra en selektiv transkription av det inspelade materialet. Jag 

kunde även med hjälp av detta ägna mig åt informanten, istället för om jag hade valt att 

anteckna intervjuerna för hand. Det hade även krävt mer förberedelser och träning, för att få 

intervjuerna giltiga och trovärdiga. Jag valde att spela in intervjuerna med hjälp av min 

mobiltelefon. En enkel funktion som gjorde det lätt för mig att sedan överföra filerna till 

datorn och lyssna på dem där. Den tekniska utvecklingen är till stor hjälp och har fungerat 

mycket bra och inspelningarna har varit med god hörbarhet. 

 

Urvalet av informanter gjordes utifrån mitt perspektiv att inte bli påverkad av vad de bar för 

kläder, hur de såg ut och oavsett deras kön. Det var svårare än jag hade tänkt. Jag påverkades 

av situationen och mina förutfattade meningar. Det som egentligen hände var att mina val av 

informanter gjordes utifrån personer som jag hoppades få bra svar av. Jag var medveten om 

det under intervjutillfället. Det som var svårt var att ställa sig själv helt objektivt utanför sitt 

tyckande och sina förutfattade meningar. Jag anser dock att genom att jag ställde samma 

frågor till samtliga informanter påverkades inte det slutliga resultatet. 

     Jag tänkte på att försöka att hålla en jämn fördelning mellan könen när jag gjorde mina 

intervjuer. Det visade sig vara svårt då jag hade gjort fem intervjuer upptäckte att fyra av dem 

var kvinnor. Jag valde då att intervjua ett antal män.  

     Till intervjuerna avsattes tre timmar under en tisdagsförmiddag. Tisdagen var även 

placerad i en tentaperiod. Det innebar att det var många som befann sig i kafeterian och 

tillgängliga för intervju. Mina tankar kring vilken dag jag skulle välja hade inte funnits med i 

förberedelserna. Jag tror att jag undvek att hålla i intervjuerna på en fredag, då det ofta är lite 

studenter i huset. Det blev möjligt då jag valde en miljö att intervjua i där jag geografiskt 

känner mig hemma. Mitt val av plats gjordes utifrån tillgänglighet. Genom att välja en plats 

som fanns nära behövde inte tid läggas på resor från och till intervjuerna. Jag känner mig 

hemma i den valda miljön och detta bidrog till att jag kunde känna mig avslappnad och trygg 

under intervjutillfällena.  

    Urval gjordes genom att söka upp studenter som satt ensamma, eller inte såg upptagna ut i 

studierna. Detta för att inte störa och skapa dålig stämning under intervjun. Intervjuerna tog 

cirka 10 minuter. Intervjuernas längd medförde att materialets omfång blev begränsat och 
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rimlig för mitt arbete. Om jag valt att göra intervjuerna på en annan dag och en annan tid hade 

tillgängligheten till informanter varierat. 

  

Förberedelserna till intervjufrågorna började med att jag gjorde ett antal provintervjuer med 

mina medstudenter. Det gjorde att jag kunde utvärdera och stryka vissa frågor. Jag ser 

provintervjuerna som ett bra förberedande moment, som gjorde att jag var mer förberedd på 

vilka följdfrågor jag kunde ställa och vilka svar som kunde komma fram. På det sättet fick jag 

möjlighet att omformulera och göra ändringar innan de riktiga intervjuerna. 

 

Tidigt i arbetet med uppsatsen gjorde jag en litteraturstudie för att få en uppfattning om det 

som redan var skrivet på fältet. Jag valde att söka på ord som mode, fashion och kläder. 

Jag sökte litteraturen från Linköpings universitets databaser. Jag upptäckte att det fanns 

mycket skrivet från tidigare, både som litteratur och andra rapporter kring ämnet, och det med 

många olika utgångspunkter. Ett urval gjordes ur litteraturen genom att fokusera på stycken 

innehållande kläder och mode som kommunikation, kläder som språk, och varför människor 

klär sig som de gör. Mycket av min valda litteratur fann jag i referenslistor i andra skrivna 

rapporter. Det var en stor hjälp för mig och gjorde att jag kom vidare och förbi de sökord som 

jag fastnade med.  

 
Resultat 
 
Informanternas svar berodde till största del på vilken aktivitet de skulle ägna sig åt under 

dagen. Det kunde vara, att sitta på föreläsningar, träffa vänner, eller att inte göra någonting, så 

som att vara hemma. Alla de aktiviteter påverkade deras klädval. Informanterna tog ställning i 

om kläderna skulle vara bekväma, snygga eller praktiska, alltså en påvisad faktor som 

påverkade valet.  Klädvalet kunde även bero på en sådan enkel sak som att de inte tvättat på 

länge. Det finns då ett begränsat utbud i garderoben, som tydligt påverkar.   

     En av informanterna nämnde att hans val av kläder började med att han i unga år blev 

bekräftad med de kläder han hade på sig. Med åren har han sedan modifierat sin stil och 

utvecklat den till sin egen. Genom att andra bekräftar och ger positiv uppmärksamhet kring 

kläderna bidrar det till att hans självförtroende påverkas och den egna klädstilen utforskas 

vidare.    

 

Frågan kring individualitet och grupptillhörighet, funderade jag länge på om den hade 

relevans för mitt utsatta syfte. Jag valde att ta med frågan då jag anser att klädvalet påverkas 
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genom hur man ser på sig själv i det sociala sammanhanget. Studenternas svar visade på att 

individen påverkar gruppen och tvärtom. Jag tolkar att det inte går att skilja de två åt utan att 

de bidrar till varandras existens. En grupp består av ett antal individer. Vi väljer vilken grupp 

vi vill tillhöra och vem vi vill vara i gruppen. Kläder blir en faktor som avgör om vi blir 

accepterade i en specifik grupp eller om vår individualitet lyser igenom och 

grupptillhörigheten blir en självklarhet. 

 

 Mitt resultat visar på hur åtta studenter inom humaniora på Linköpings universitet väljer att 

klä sig. Jag anser att jag fått en klar övergripande bild över hur studenter i allmänhet gör sina 

klädval. Då genom att de påvisade faktorerna är vardagligt återkommande situationer för 

många studenter. Jag syftar då på missade tvättider, föreläsningar, och sociala aktiviteter.  

 

 Som student vet jag att pengar ofta kan vara en bidragande faktor till att kläder måste 

prioriteras bort. Det är en av de faktorer som påverkar hur studenterna klär sig. Ekonomin kan 

påverka att studenter ibland får avstå kläder som egentligen representera personligheten eller 

sättet att kommunicera på. Pengaaspekten blir tydlig i diskussionen kring märkeskläder. Ett 

märke på kläder kan berätta om personlighet och status i samhället. Människor som jag har 

mött använder sig av specifika märken för att påvisa att de har mycket pengar. Kläder som 

kommunikation blir här tydligt. Kan jag välja att vara någon annan bara genom att välja en 

viss typ av kläder?  

 

 Mitt syfte var att finna vilka faktorer som påverkar klädvalet för studerande inom humaniora, 

på Linköpings universitet 2010. Min studie har lett fram till att de faktorerna som påverkar 

klädvalen är den sociala och aktuella miljön, samt aktuella aktiviteter. Studenterna befinner 

sig under en studietid i ett sammanhang där den akademiska miljön och kulturen påverkar 

deras val av kläder och sätt att uttrycka sig på. Studenterna som befinner sig i Key-huset klär 

sig på ett sätt i den aktuella miljön. 
    I litteraturen finner jag stöd då Tonie Lewenhaupt (2005) skriver om kläder som det tysta 

språket. Lewenhaupt menar att var och en har sin klädkod, men att en gemensam klädkod 

underlättar i mötet mellan människor. Genom att vi befinner oss i ett socialt sammanhang 

påverkas vi till att stråla samman till en allmän grupp som enkelt gör att vi kan kommunicera 

med varandra.  

Kläder berättar, skvallrar och avslöjar, men kan också ställa frågor och gömma 

hemligheter.(Tonie Lewenhaupt, 2005) 
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 Kläder som kommunikation tar även Barnad upp i sin bok, fashion as communication (2002).  

Människor använder sig av kläder för att kommunicera med andra. Med hjälp av kläder kan 

jag påverka vad jag vill förmedla och om jag vill förmedla något till mottagaren (Barnad, 

2002). Jag anser att kläder blir en tydlig del i det sociala samspelet mellan människor. Varje 

dag väljer vi människor hur vi ska klä oss. Vi tar beslut utifrån vad vi ska göra, vilket humör 

vi har, och beroende på vilka vi ska möta. Med hjälp av kläder kan vi medvetet välja vilka 

signaler vi sänder ut och vilket meddelande som ska kunna tydas i vårt sätt att klä oss. Kläder 

som kommunikation hamnar i ett sammanhang där de integrerar socialt i samhället. De 

meddelanden som vi sänder ut genom våra kläder utgör och bildar en individ som sätts in i en 

grupptillhörighet. Individen konstruerar själv en identitet med hjälp av denna kommunikation. 

Kläder är ett sätt att integreras i en specifik grupp genom att prata samma språk och finna 

gemenskap. Kläder utgör ett medel som gör att individen kan ingå socialt i gruppen. En viktig 

del i de avsnitt är diskussionen om att alla människor läser av och förstår kläder på olika sätt. 

Om det skulle vara så att en person kunde välja kläder exakt efter innebörd, vore samtal som 

dessa helt onödiga och ointressanta. 

 
 
Avslutning 
 
Att studera människors sätt att förhålla sig till kläder, mode och trender är något som jag 

anser mycket intressant. Jag ser ämnet som föränderligt och alltid under utveckling och 

omformning. Många möjligheter till vidare forskning inom området finns och frågor kring för 

vem människor klär sig är intressant och kan vidareutvecklas. Vem är det egentligen som 

skapar trender? Blir vi påverkade mot vår egen vilja, vilka faktorer som spelar in i valet av 

kläder? Klär sig människor utifrån personen de är eller utifrån en person som man vill vara? 

Genom att studera hur vi människor väljer att klä sig, kan vi bli mer medvetna om hur det 

tysta språket ter sig och tydliggöra kommunikationen mellan varandra. För mig som skapande 

människa inom klädbranschen blir det en del i min process och överlevnad. Jag behöver 

kunna se och lära mig av historien kring människors klädvanor och köpvanor. Jag tycker även 

att genom att visa på studenters klädval kan vi bli uppmärksammade på hur människor i 

grupp fungerar. 

Jag har fått en bild av och mer förståelse för hur andra tänker kring kläder. Mina tankar kring 

mina egna val av kläder och vad jag vill kommunicera med min omvärld har synliggjorts 

genom denna studie.  Jag kommer att ta med mig det i mitt framtida skapande och in i en 

bransch som ständigt är föränderlig. 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor  
 

1. Varför har du valt att klä dig just såhär idag? 
 
2. Vill du förmedla något med dina kläder? 

 
3. Går dina kläder ihop med din personlighet? 

 
4. Är individualitet viktigare än grupptillhörighet? 

(frågan hämtat från Jacobson (1994) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 2 
Samtyckesavtal 
 
Jag vill med detta arbete ta reda på varför människor klär sig som de gör. Jag har valt att 

inrikta mig på studenter på Linköpings universitet, Key-huset. Mitt syfte är att undersöka 

studenters klädval i den vardagliga miljön. 

Jag vill med arbetet finna förståelse för hur människor gör sina klädval och hur de tror att de 

uppfattas av andra. 

Mitt intresse i detta kommer ifrån att jag själv inom en framtid vill starta eget klädmärke och 

vill finna förståelse för hur andra människor tänker när det gäller att välja kläder för dagen.  

 

Din roll som informant blir att svara på frågor som berör ämnet.  Du väljer själv hur mycket 

du vill svara på varje fråga.  

Materialet kommer användas i min C-uppsats som grund för resultatet. Uppsatsen kommer att 

publiceras via Electronic Press, som är en elektronisk databas via Linköpings universitet. Det 

inspelade materialet kommer att finnas förvarat endast hos mig som författare.  Som 

informant blir du helt anonym i uppsatsen. 

 

• Jag samtycker att bli intervjuad och att intervjun spelas in på band. 

• Jag samtycker att denna information publicera i en elektronisk databas och att 

materialet analyseras i forskningssyfte. 

 

 

Underskrift__________________________________Datum_____________ 

 

Namnförtydligande______________________________________________ 

 

 


