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 Förord 

 

Jag vill inleda med att rikta ett stort tack till samtliga respondenter som har möjliggjort 

genomförandet av min studie. 

I författandet av min uppsats har jag haft stor hjälp av handledningsgruppen och vår 

handledare, där vi har fört intressanta diskussioner som gett nya infallsvinklar och hjälp att 

ta sig vidare. 

Jag har också fått motivation och nyttiga synpunkter via kontakter på Internet, som också 

förtjänar att bli omnämnda. 

Tack! 

Sarah Lindman 

Karlskrona 29 maj 2008 
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Abstract 
 
Min undersökning har genomförts med fokus på identitet och kläder. Syftet med uppsatsen är 
att försöka nå en djupare förståelse för och beskriva hur unga människor, mellan 21-29 år, 
kommunicerar en del av sin identitet genom hur de väljer att klä sig. Jag är intresserad av att 
se om och i så fall, vad vilket budskap som kläder kan tänkas förmedla, hur respondenterna 
väljer att klä sig beroende på social situation, om de påverkas av yttre faktorer och hur de ser 
på ett eventuellt samband mellan kläder och identitet. Frågeställningen löd: Hur använder 
unga människor mellan 21-29 år kläder för att kommunicera sin identitet? Jag har genomfört 
undersökningen genom att skicka ut en kvalitativ semistrukturerad intervju per mail via 
Internet, vilket har inneburit en hel del speciella förutsättningar och förhållanden, inte minst 
med tanke på att metoden är relativt outforskad. Resultatet har jag kommit fram till med hjälp 
av analytisk induktion, detta har jag sedan satt i samband med min teoretiska referensram som 
består av teoribildningen symbolisk interaktionism, teoretikern Erving Goffman samt 
begreppet identitet. I resultatet finner jag förutsättningen för kommunikationen jag är ute 
efter, det vill säga att det finns en medvetenhet om att den faktiskt existerar. Detta finner jag 
går att utläsa i svaren utan någon större svårighet. Alla svarar mer eller mindre entydigt att det 
finns människor i samhället som vill förmedla ett visst budskap om sig själva genom hur de 
klär sig. När det kommer till deras egen vilja att kommunicera något med vad de väljer att klä 
sig i så skiljer sig svaren mera åt. Att visa upp ett välvårdat yttre kan anses vara en allmän 
åsikt, medan några inte har några särskilda agendor med sin klädsel och andra lägger större 
vikt vid att förmedla till exempel musikstil. Oavsett om respondenterna har ett intresse för 
kläder och mode eller ej, så anser de att det är viktigt att tänka på hur man klär sig. Vissa 
tycker det är roligt att köpa kläder, medan andra ser det mer som en nödvändighet, gemensamt 
är ändå att kläder har betydelse. Trots olikartade svar på frågorna kommer jag ändå fram till 
att kläder har betydelse för alla när det gäller den sociala interaktionen. Alla uppger att de har 
olika kläder för olika situationer; hemma, promenad, arbetet, med kompisar eller för festliga 
tillfällen. Min tolkning blir således att vare sig respondenterna tänker aktivt på det eller inte, 
eller vill medge det eller inte, så är de måna om att förmedla ett ”gott” intryck med sin klädsel 
i särskilda sociala sammanhang. Min analys visar att Goffmans teori om att vi människor 
uppträder på en scen med olika roller och rekvisita stämmer förhållandevis väl in på hur man 
väljer att klä sig. Vilket också hör samman med symbolisk interaktionism; kläder utgör 
symboler/rekvisita i den sociala interaktionen. Dessa symboler är för vissa av respondenterna 
ett sätt att befästa sin identitet, medan andra inte anser det, dock är det en allmän åsikt att det 
finns personer i samhället som knyter sin identitet till klädval. 
 
Nyckelord: Budskap, Goffman, identitet, Internet, kläder, kvalitativ, mode, status 
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Summary 
 
The study has been made with focus on identity and clothes. The purpose of the thesis is to try 
to reach a deeper understanding for and describe how young adults, in the age of 21-29, 
communicate a part of their identity by how they dress. I am interested in seeing if and if so, 
what message clothes can mediate, how the respondents choose to dress themselves 
depending on social situation, if they are influenced by external factors and what they think of 
the possible connection between clothes and identity. My question for this thesis is: How do 
young adults in the age of 21-29 use clothes to communicate their identity? I have used a 
qualitative semi-structured interview sent out via e-mail, to carry out my research. Using the 
Internet for my interviews has meant a few special circumstances, especially as it is a 
relatively new and unexplored way of collecting research-material. I have used analytic 
induction to reach a result for my thesis. I have then related the result to the theoretical 
references of my thesis which are the theory of symbolic interactionism, Erving Goffman and 
the concept of identity. In the result I find the means for the communication that I have been 
looking for, that is, that there is an actual awareness that the communication exists. This is 
found in the answers without any difficulties. Everyone answers more or less explicitly that 
there are people in the community that aim to mediate a certain message about themselves by 
how they dress. The answers are more diverse when it comes to the respondents own will to 
mediate something by the way they dress. To maintain a well-groomed appearance can be 
said to be a common opinion, but some people do not have a special agenda with their clothes 
while others wants to communicate for example their taste of music. Regardless of if the 
respondents have an interest in clothes or not, they all agree that it is important to think about 
what to wear. Some find it a fun task to shop for clothes, while others think of it more as a 
necessity. Even though the answers to my questions differ somewhat, I still find that clothes 
has an importance when it comes to social interaction. Everyone states that they have different 
types of clothes depending on the situation; at home, on a walk, at work, with friends or at a 
party. My interpretation is thus that whether the respondents think actively about it or not, or 
whether they want to admit it or not, they are all careful to communicate a “good” impression 
with their clothes in social surroundings. My analysis shows that Goffmans’ theory, in which 
we are all actors that act on a stage with different roles and props, fits quite well with how one 
chooses to dress. This is also connected to the symbolic interactionism; clothes are 
symbols/props in social interaction. These symbols are for some of the respondents a way to 
establish their identity. There is a common opinion that there are people in the society that tie 
their identity to the way they dress. 
 
Keywords: Clothes, fashion, Goffman, identity, Internet, message, status, qualitative 
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1 Inledning  

 
Jag har valt att skriva min uppsats om hur yngre personer använder kläder för att 

kommunicera sin identitet. I dagens samhälle finns det ett starkt tryck från modebranschen via 

reklam och media, att det är viktigt att klä sig på ett visst sätt för att visa vem man är, eller vill 

vara i samhället. 

 Ett relativt nytt fenomen på området är till exempel modebloggarna1, som främst riktar 

sig till yngre tjejer och kvinnor. De skapar trender och förmedlar vad som är ”inne” och ”ute”, 

genom att visa upp fotografier på sig själva, på Internet, och räkna upp var de har köpt de 

olika plaggen och accessoarerna. Det finns även andra typer av identifikation som kläderna 

kan kommunicera, till exempel att man tillhör en viss kultur såsom hiphop eller punkare. 

 Jag vill försöka få en insyn i hur personer resonerar kring sitt klädval, hur pass medvetna 

är de om vad de klär på sig, hur viktigt är det vilka kläder de köper? 

 Sistnämnda fråga leder vidare in på området status. Det finns de som menar att dagens 

samhälle är genomsyrat av konsumtion, och ju mer en person har möjlighet att konsumera, 

desto mer status åtnjuter personen i omgivningens ögon. Under 1800-talet spreds en slags 

konsumentrevolution, och varor som tidigare varit förbehållna de välbeställda i samhället blev 

nu tillgängliga för alla. Detta innebar ett nytt sätt att betrakta världen, från att förut ha 

förväntat sig att livet det kommande året, skulle se ut ungefär som föregående, så sågs nu 

istället möjligheter i och med olika uppfinningar och att de var tillgängliga för massorna. 

Nästkommande år började istället handla om att komma närmare fulländningen genom 

konsumtion.2 Boken ”Statusstress” bygger till stor del på idén om orsaksverkan att 

konsumtion, status och omgivningens gillande är sammankopplat. Författaren är övertygad 

om att varje människa söker två sorters kärlekshistorier genom livet, dels den erotiska, att 

söka och finna en livskamrat, dels den kärlek som varje människa söker från omvärlden. Den 

sistnämnda hör samman med en vilja att bli uppmärksammad av omvärlden, och i vårt 

samhälle betyder rikedom uppmärksamhet. Skulle fokus istället riktas mot att samla in små 

runda plastbitar för att erhålla status i samhället, skulle var man genast börja med detta, 

således är rikedom endast ett uttryck för vad som ger status.3 

 

1 http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_1066067.svd (2008-04-17) 
2 De Botton, Alain. Statusstress (2004). Stockholm: Wahlström & Widstrand. s 35-37. 
3 De Botton. (2004). s 12-13. 
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2 Problemprecisering, syfte och frågeställning 
 

Samtidigt som många finner sig påverkade av denna ”statusstress” som framställs i boken 

med samma titel, så finns det människor som väljer att fokusera på andra saker i livet. Därför 

tycker jag det vore intressant att fördjupa förståelsen för hur pass djupt rotad denna påstådda 

statusstress faktiskt är. I själva verket kanske det är något som bara gestaltar sig inom vissa 

områden, att det mer är en fråga om att vissa delar av samhället såsom modebranschen och 

media vill tillskriva statusjakten som viktigare än vad den faktiskt är för många människor. 

Ytterligare alternativ kan vara att var och en helt enkelt väljer att söka status på vissa områden 

och inte bryr sig om hur konventionerna lyder på andra. 

 Att påstå att mode har med status att göra, torde knappast ses som något 

revolutionerande eller kontroversiellt, men hur står det egentligen till, vad är det som 

bestämmer vad vi klär på oss, i vilken utsträckning, och hur skapar vi vår identitet genom vad 

vi väljer att klä oss i? 

 Att söka en djupare förståelse för detta och eventuellt komma fram till intressanta 

infallsvinklar på den gängse uppfattningen är mitt mål med den här studien. 

 Syftet med min uppsats är att försöka nå en djupare förståelse för och beskriva hur unga 

människor, mellan 21-29 år, kommunicerar en del av sin identitet genom hur de väljer att klä 

sig. För att uppnå mitt syfte har jag formulerat följande frågeställning som kommer vara till 

grund för studiens forskningsansats: 

♦ Hur använder unga människor mellan 21 och 29 år kläder för att kommunicera 

sin identitet? 

 

Jag finner att mitt syfte och min frågeställning har en god sociologisk relevans då det handlar 

om hur individen väljer att interagera med övriga samhällsmedlemmar genom symbolisk 

kommunikation via kläder. Just den symboliska interaktionismen kommer att vara en del av 

den teoretiska referensram jag kommer att använda mig av i studien. 

 

3 Uppsatsens disposition 

 
Ovan återfinns avsnitten Inledning, Problemprecisering samt Syfte och frågeställning. 

Återstoden av uppsatsen har jag lagt upp enligt följande: Jag har valt att leda in på 
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ämnesområdet genom att först ta upp Tidigare forskning. Därefter följer min Teoretiska 

referensram, som är uppdelad så att jag först inleder med teoribildningen Symbolisk 

interaktionism, sedan följer ett avsnitt som rör teoretikern Erving Goffman, som anses vara en 

viktig teoretiker inom symbolisk interaktionism. Teoridelen avslutas med en genomgång av 

begreppet Identitet, utifrån olika perspektiv. 

 Nästkommande avsnitt i uppsatsen består av Metodval. Avsnittet är indelat i Kvalitativ 

metod, Intervjun, Intervjuguiden, Internet som arena, Kvalitativ analys, Urval, Etik, 

Metoddiskussion och Genomförande. I sistnämnda del går jag igenom hur jag har gått tillväga 

när jag lagt upp och genomfört min studie. 

 Den avslutande delen börjar med Resultat, här presenterar jag min empiri i enlighet med 

den kvalitativa analysmetod jag presenterat tidigare i uppsatsen, underrubrikerna Klädernas 

betydelse, Att förmedla ett budskap och Kläder och identitet, utgör de kategorier jag vaskat 

fram under analysförfarandet av min empiri. Efter empiriredovisningen indelat i kategorier 

kommer en Sammanfattning där jag knyter samman resultatet med studiens syfte och 

frågeställning. Följande avsnitt är Analys, som innehåller resultatet kopplat till studiens 

teoretiska referensram. Slutligen för jag en Diskussion rörande min studie, där jag först 

relaterar mitt resultat till de slutsatser som författarna av tidigare forskning har kommit fram 

till. Därefter tar jag upp mina egna tankar om resultatet och intressanta aspekter på hur studien 

kan vidareutvecklas och ligga till grund för ytterligare forskning inom området. 

 Allra sist återfinns Litteratur- och Källförteckning samt Bilaga 1 och Bilaga 2. Bilaga 1 

utgör det mail som jag skickade inledningsvis till mina respondenter för att dels påminna dem 

om intervjun och dels få deras samtycke. Bilaga 2 kan sägas vara studiens intervjuguide, det 

vill säga det mail jag skickade ut till de respondenter som svarade på det inledande mailet. 

Mail nummer två bestod av en förklaring av studiens syfte, samt frågorna jag önskade få 

besvarade. 

 

4 Tidigare forskning 

 
I detta avsnitt har jag valt att ta upp vad jag anser vara två olika synvinklar på ämnesområdet, 

dels utifrån hur marknadsförare nyttjar sina kunskaper på ämnet, och dels vad 

samhällsvetenskaplig forskning har kommit fram till. Jag inleder med att presentera hur ämnet 

behandlas utifrån ett marknadsföringsperspektiv, därefter tar jag upp ett antal verk av 

forskaren Joanne Finkelstein. Enligt min mening är hennes forskning både heltäckande och 
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ringar in mitt ämnesområde. Hon ger en fullgod insikt i ämnet eftersom Finkelstein i stort sett 

ligger helt i linje med min ansats för studien. 

 

4.1 Marknadsföringsperspektivet 

Inledningsvis har jag valt att ta upp boken ”Consumer Behaviour”, som är skriven ur ett 

marknadsföringsperspektiv och har karaktären mer av en lärobok än en forskningsrapport. 

Men eftersom jag tycker det är intressant och ger en poäng med att ge en inblick i hur ”den 

andra sidan”, det vill säga de som vill få oss att skapa vår identitet genom konsumtion, ser på 

saken. 

 Titeln kan översättas till konsumentbeteende, som studeras utifrån de processer som tar 

plats när personer eller grupper av personer, väljer, köper och använder produkter och tjänster 

för att tillfredsställa behov och begär. Bokens perspektiv utgår från roll-teori, som liknas vid 

att mycket av konsumentbeteendet liknar beteenden i en pjäs, där varje individ har repliker, 

rekvisita och kostymer som behövs för att göra en bra föreställning. Vi är således hela tiden 

involverade i ett kommunikationssystem genom vår konsumtion, med vilken vi kommunicerar 

våra roller och status.4 

 När marknadsförare först blev intresserade av ämnet kallades det för köpbeteende. Men 

efterhand har det utvecklats till konsumentbeteende, vilket innebär att marknadsföraren inte 

enbart är intresserad av själva köptillfället, utan hela den process som ständigt pågår både 

före, under och efter ett köp. 

 Att vara medveten om, och kunnig inom ämnet är nödvändigt för att skapa ett 

framgångsrikt företag, eftersom företaget är till för att tillfredsställa konsumentens behov. 

Behoven kan i sin tur endast tillgodoses i den utsträckning som företaget besitter kunskap 

kring konsumentbeteende. 

 För att lyckas med sin marknadsföring måste marknaden segmenteras för att fokusera på 

sin målgrupp, det finns ett antal indelningsfaktorer som kan användas. Demografiska faktorer 

är bland annat ålder, kön, social klass och religion. Faktorerna delas också in efter geografi; 

regioner och länder. Ytterligare faktorer är de psykografiska; självupplevelse, personlighet 

och livsstil, samt faktorer kopplade till beteendemönster; märkeslojalitet, 

användningssituation och vilka fördelar konsumenten vill uppnå.5 

4 Solomon, Michael, Bamossy, Gary och Askegaard, Søren. Consumer behaviour A European perspective 
(2002.) Essex: Pearson Education Ltd. s 5. 
5 Salomon, Bamossy och Askegaard. (2002). s 6-8. 
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 I boken konstateras att vi lever i en värld som är starkt påverkad av marknadsförare. 

Mycket av det vi lär oss om världen är filtrerat via marknadsföring. Vi kan sägas vara i 

”marknadsföringens våld” eftersom vi många gånger litar till den att sälja oss säkra produkter 

som beter sig som utlovat, att tala sanning om det som saluförs och att prissätta och 

distribuera dessa produkter rättvist. 

 Ett av fundamenten i konsumentbeteende är att människor ofta köper produkter baserat 

på vad de betyder, vilken mening som produkten bär med sig, som konsumenten har tillskrivit 

den. Detta betyder naturligtvis inte att produktens primära funktion är oväsentlig, men att den 

djupare mening som en konsument finner till fördel mot en annan likvärdig produkt är mycket 

betydelsefull. Det kallas för ”self-concept attachment”, att produkten hjälper till att etablera 

användarens identitet. 6 

 

4.2 Den visuella presentationen av självet 

Joanne Finkelstein är professor och chefsdekan vid institutionen för Konst på 

Victoriauniversitetet i Australien7. Finkelstein har också undervisat i sociologi och 

kulturstudier i USA och Nya Zeeland8. Finkelsteins forskning handlar mycket om identitet 

och hur vi väljer att presentera oss själva mot omvärlden med hjälp av kläder, accessoarer, 

bantningsprogram och plastikoperationer med mera. 

 Boken ”The fashioned self” fokuserar på hur det har kommit sig att människorna i den 

industrialiserade västvärlden förlitar sig på mycket skilda ytliga faktorer vid första anblicken 

av en människa. Dels rent fysiska drag och dels hur personen presenterar sig själv med hjälp 

av kläder, smycken, frisyr och så vidare. Trots att vi är medvetna om att människor har valt 

hur de presenterar sig för att ge ett visst intryck, så väljer vi att lita på detta intryck. ”The 

fashioned self” söker svar på vad för konsekvenser detta får för de sociala relationerna i 

samhället.9 

 I det moderna samhällets konsumtionskultur så har den fysiska uppenbarelsen av en 

person blivit ett mycket viktigt verktyg för att uppnå social status.10 

 När gränsen mellan verklig karaktär och den karaktär som kan skapas genom hur man 

presenterar sig fysiskt, blir suddig, påverkar hur vi ser på varandra. När den fysiska 

6 Salomon, Bamossy och Askegaard. (2002). s 13-15. 
7 Finkelstein, Joanne. The art of selfinvention (2007). New York: I.B. Tauris & Co Ltd. Baksidan. 
8 Finkelstein, Joanne. After a fashion (1996). Carlton South: Melbourne University Press. Baksidan. 
9 Finkelstein, Joanne. The fashioned self (1991). Cambridge: Polity Press. s 1-2. 
10 Finkelstein. (1991). s 5. 
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uppenbarelsen är ett medel för att nå framgång, så riskerar vi att begränsa den sociala 

erfarenheten genom att den kontrolleras av stereotyper av vad som är ”önskvärt”.11 

 Finkelstein ställer bland annat frågan; vad säger det om vår förståelse för vad identitet 

eller mänsklig karaktär är, när vi har sammanfört förmågan att styra den genom konsumtion 

med hur vi presenterar vår personlighet?12 Det är socialt allmänt förekommande och 

vedertaget att förstå och tolka en persons karaktär utefter hur han eller hon ser ut, vilket har en 

signifikant effekt på våra sociala vanor. Därmed kan den som har sett till att presentera sig 

efter gällande önskvärda definitioner vara säker på att ha skapat sig en framgångsrik social 

identitet13. Finkelsteins argument i boken ”The fashioned self” är att så länge vi fortsätter att 

värdesätta den fysiska uppenbarelsen, och försörja den enorma industrin som drar nytta därav, 

så legitimerar vi ett sätt att bedöma personers karaktär som är falskt14. 

 I boken ”After a fashion” undersöker Finkelstein olika perspektiv på mode för att kunna 

ta reda på de frågor, sätt att tänka och de slutsatser som mode har gett upphov till.15 

Finkelstein inleder med att försöka ta reda på var modet har sitt ursprung. Den vanligaste 

förklaringen är att mode är ett fundamentalt uttryck för människans behov att dekorera och 

marknadsföra sig själv. En annan vanlig förklaring till varför mode har en sådan stark 

ställning i samhället är att det är en mekanism för att demonstrera rikedom, att ha råd att vara 

först med det senaste.16 

 Att vara modemedveten ses ofta som ett uttryck för att vara villig att följa spelreglerna 

och bli bedömd utifrån sitt utseende. Att misslyckas med detta är värre än att inte vara med i 

spelet alls, även om dessa två orsaker ibland förväxlas. Spelas spelet dåligt betyder det 

misslyckande och otillräcklig kunskap på området.17 

 Det finns alltså flera olika förklaringar till hur och när mode uppstod, det beror på att 

mode är en mångsidig social och psykologisk mekanism som saknar en fast punkt som kan 

sägas vara dess ursprung.18 Oavsett så bryr sig de flesta människor väldigt mycket om hur 

deras kläder ser ut, även om de kanske inte bryr sig om mode, inte spenderar mycket tid till 

shopping, eller inte har stora garderober eller mycket pengar och fritid. 

 Vidare tar Finkelstein upp vad kläderna säger. Modeplagg kommunicerar inte enligt ett 

strikt lingvistiskt system, men är ändå en form av kommunikation implicerad i hur en person 

11 Finkelstein. (1991). s 3. 
12 Finkelstein. (1991). s 5-6. 
13 Finkelstein. (1991). s 4-5. 
14 Finkelstein. (1991). s 12. 
15 Finkelstein. (1996). s 7. 
16 Finkelstein. (1996). s 10. 
17 Finkelstein. (1996). s 12. 
18 Finkelstein. (1996). s 23. 
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uttrycker sin individuella identitet. Sättet att klä sig kan användas som en visuell metafor för 

identitet. 19 Klädval är inte enbart för att signalera högre och lägre, bättre eller sämre i fråga 

om klass och social status, utan också maskulinitet, femininitet, ungdomlighet, ålder, 

sexualitet, arbete/fritid, politik, nationell identitet och religion. 20 

 Finkelstein fortsätter att presentera olika perspektiv på mode, bland annat hur kroppen 

blir ett instrument eller en ”plats” som används för att få omgivningen att betrakta personen 

på ett visst sätt. Att skapa kroppen efter mode blir ett sätt att skapa ett eget individuellt själv.21 

 Ytterligare ett perspektiv på modets betydelse i dagens samhälle är utvecklingen av 

gallerior och hur affärer började dekorera och presentera sina varor. Detta har påverkat 

kvinnors sätt att se på mode. Denna konsumism har också påverkat männen. Mode som 

diskurs erbjuder symboler och koder genom vilka begär och subjektiviteter kan bli 

formulerade och uttalade.22 

 Dessa symboler och koder kan sedan användas för att ge sig själv uppmärksamhet och 

beröm, samtidigt som andra influeras av det. De symboliserar modemedvetenhet23, som synes 

vara extra viktigt i de större städerna24, och är en del av konsumtionssamhället. Mode 

fortsätter att erbjuda förespeglingar om ett annat liv. Detta fungerar bäst i ett samhälle som är 

genomsyrat av (handels)varor, som alla var och en besitter löften om ett annat (bättre) liv. På 

så vis ger modekonsumtionen utlopp för personliga impulser och spontaniteter genom en 

allmänt ritualiserad form av konsumtion.25 

  I Finkelsteins bok ”The art of selfinvention” återfinns diskussioner kring de ämnen hon 

tagit upp i de två tidigare böckerna jag presenterat. Finkelstein inleder med att säga att 

västvärlden är genomsyrad av populäriteten i att använda bedrägeri för att skapa utsagor. 

Utifrån det formulerar hon sin utgångspunkt för boken, som är att hon argumenterar för att 

bedrägeri och uppfinningsrikedom ramar in hur varje individs vardagliga sociala liv formas 

och utspelar sig. 

 Bokens fokus är populärkulturens roll som marknadsförare av särskilda kulturella 

handlingssätt som instruerar oss hur vi ska presentera oss själva för andra och samtidigt leva 

med motsägelsen att vi skapas i stunden, men också sägs äga en fast personlighet. Det är en 

studie i uppfinnandet/skapandet av ett själv mot en bakgrund av motsägelsefulla förekomster 

19 Finkelstein. (1996). s 16-17. 
20 Finkelstein. (1996). s 29-30. 
21 Finkelstein. (1996). s 50. 
22 Finkelstein. (1996). s 51ff. 
23 Finkelstein. (1996). s 77ff. 
24 Finkelstein. (1996). s 104. 
25 Finkelstein. (1996). s 103. 
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av identitet. Identitet är något som efterhand hela tiden omformas för att passa 

omständigheterna, men på samma gång antas den ha sitt ursprung ur en inre kvalitet hos varje 

person som står för universell mänsklighet. 

 Diskussionerna i boken undersöker populäriteten hos de här två motsägande idéerna- att 

utseende både är avslöjande och bedrägligt, att identitet både är synlig på ytan av socialt liv 

och samtidigt oåtkomlig för åskådaren, dold djupt inne i den privata sfären. Finkelstein 

utforskar dessa idéer genom att se på historien kring teorier om identitet, samt nutidens 

tekniker som upprätthåller identitetens centrala position i de vardagliga sociala 

sammanhangen. En av de mer tydliga utav dessa tekniker är konsumtionskulturen dominerad 

av mode, smink och reklamindustrin, som är en del av identitetsskapandet genom hur man ser 

ut och klär sig. 26 

 Den organiska relation som finns mellan populärkultur och personliga värderingar är 

omöjlig att blottlägga orsaksmässigt men samtidigt lika omöjlig att förneka.27 Populärkulturen 

fungerar som en verktygslåda att skapa sin identitet med. Det dagliga kravet att iscensätta en 

identitet gör det till en naturlig sak, om vi inte möter det kravet så bryter vi sociala regler. Att 

följa kravet skapar en dubbel medvetenhet som innebär att vi ser social interaktion ibland som 

tillfällen då vi behöver dölja saker om oss själva, och ibland då vi behöver eller vill överdriva 

vissa saker för att imponera på andra.28 

 Finkelstein benämner sin studie som en explorativ resa i konsten att uppfinna sig själv.29 

De flesta förstår att det krävs att var och en spelar rollen som sig själv, således så betraktas 

identitet bättre som ett skådespel för allmänheten än som något privat. Vår skådespelarinsats 

blir ibland kritiserad och vi kan övertygas sakna en del färdigheter. Då kan en slags 

upprättelse sökas genom att köpa nya kläder, börja banta eller genomgå en plastikoperation. 

Upptagenheten och fascinationen över hur viktig vår självbild är innebär att vi accepterar 

nödvändigheten i att vårda och utforma den. Det fysiska utseendet och materiella ägodelar 

används för att uttrycka identitet, alltså accepterar vi kopplingen mellan det inre självet och 

våra materiella förutsättningar. Trots detta så vill vi gärna tro att det finns mer varaktiga 

egenskaper hos var och en som definierar vem man är.30 

 

26 Finkelstein. (2007). s 1-3. 
27 Finkelstein. (2007). s 16. 
28 Finkelstein. (2007). s 12-13. 
29 Finkelstein. (2007). s 28. 
30 Finkelstein. (2007). s 26-27. 
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5 Teoretisk referensram 
 

Under ovanstående rubrik kommer jag redogöra för min teoretiska utgångspunkt för studien, 

som jag sedan kommer att använda som ett instrument för en del av dataanalysen. 

Inledningsvis beskriver jag teoribildningen symbolisk interaktionism, för att gå vidare med 

Erving Goffmans tankar ur boken ”The presentation of self in everyday life”. Slutligen har jag 

under avsnittet identitet valt att ta upp vad identitet är och några olika definitioner av 

begreppet identitet. 

 

5.1 Symbolisk interaktionism 

Jag har valt att använda teoribildningen symbolisk interaktionism som utgångspunkt för 

analys i min studie. Teorin används för att förstå sociala fenomen och är ett av flera möjliga 

perspektiv inom samhällsforskningen.31 Symbolisk interaktionism är särskilt lämplig vid 

studier av mänskligt gruppliv och mänskligt beteende, människan och gruppen som delar av 

samhället.32 

 Teorierna används inom sociologi och socialpsykologi och en stor del av ursprunget kan 

hämtas hos socialfilosofen George Herbert Mead.33 Enligt Mead så utvecklas och varseblir 

det medvetna jaget genom en social process. Barnet upptäcker sitt eget själv genom samspel 

med andra. Upptäckandet sker i motsatspar till exempel så ser barnet sig som barn i motsats 

till en vuxen, och en vuxen ser sig själv som vuxen i motsats till ett barn. Barnets förmåga att 

sätta form och innehåll på tillvaron byggs upp av alla olika relationer det ingår i. Efterhand är 

det detta som bygger upp den egna identiteten, att börja se sig själv som skild från 

omvärlden.34 Att kunna vara en annan inför sig själv, innebär att när individen riktar sig till en 

annan måste den kunna sätta sig in i den andres ställe. Mead kallar detta för rollövertagande, 

en grundläggande mekanisk för mänsklig kommunikation. Rollövertagande innebär inte bara 

att  lära in en roll som till exempel brandman, pappa eller expedit, utan det handlar om att 

mentalt kunna projicera hur andra kommer att reagera på ens beteende, att kunna ta över 

rollen som den andre för att på så vis ha en förståelse för vad ens beteende kommer få för 

konsekvenser i interaktionen. Det innebär att bli ett objekt för sig själv som sker när man lärt 

31 Trost, Jan och Levin, Irene. Att förstå vardagen –med ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv (2004). Lund: 
Studentlitteratur. s 10. 
32 Trost och Levin. (2004). s 10. 
33 Månsson, Per (red.). Moderna samhällsteorier Traditioner Riktningar Teoretiker (2003). Stockholm: 
Bokförlaget Prisma. s 152. 
34 Månsson. (2003). s 157-158. 
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sig att ta hänsyn till andra individers attityder mot en själv under tiden för det gemensamma 

beteendet.35 Sammantaget kräver denna utvecklingsprocess en överordnad förutsättning, 

nämligen språket. Språket ger upphov till symboliseringsförmågan. Människans förmåga att 

interagera med symboler måste utvecklas i det sociala livet, därav skapas en symbolisk 

interaktion ständigt i samhället. Ett ord innehåller inte någon mening förrän två eller flera 

personer är överens om vad meningen är, vad ordet symboliserar. När något har fått status 

som symbol kan det benämnas som meningsbärande. Mening är den centrala delen av 

människans reflekterande intelligens, och byggs upp socialt, det är inte något biologiskt 

givet.36 På samma sätt uppstår medvetandet, genom, främst språklig, kommunikation så väcks 

det gradvis till liv, och medvetandet ligger sedan till grund för meningsfulla handlingar. Det 

är alltså genom handlingar som uppkomsten av medvetandet hos en individ kan studeras.37 

 Meads teori om hur medvetandet väcks till liv hos en individ med hjälp av interaktion i 

olika relationer kan generaliseras till att handla om människans och samhällets natur. Utifrån 

det så har den sociologiska interaktionistiska riktningen formats. 38 Enligt Meads teori är det 

alltså omöjligt att en tänkande, självmedveten individ skulle kunna existera utan att existera i 

ett socialt sammanhang. Det sociala kommer först och är förutsättningen för att skapa en 

självmedveten individ.39 

 Enligt Trost och Levin byggs teoribildningen symbolisk interaktionism upp av fem 

grundstenar. Den första är ”definitionen av situationen”, ett uttryck som myntades av William 

I Thomas och Florian Znaniecki. Det finns ett känt citat som fångar in vad som menas med 

”definitionen av situationen”: ”If man define situations as real, they are real in their 

consequences.”40 Det innebär att såsom var och en tolkar situationen, utefter det kommer 

också var och en att agera. Visar det sig att tolkningen var felaktig, så görs en ny tolkning, 

som kommer i sin tur bestämma agerandet. Principen kan åskådliggöras med ett förenklat 

exempel: Om Rune tolkar situationen som att Albin är sur, kommer Rune agera utefter det. 

Men om Rune inte får den respons han förväntar sig från en sur Albin, så omdefinierar han 

situationen och agerar utefter den nya tolkningen.41 

35 Andersen, Heine och Kaspersen, Lars Bo. Klassisk och modern samhällsteori (2007). Lund: Studentlitteratur.  
s 102. 
36 Månsson. (2003). s 157-158. 
37 Kaspersen och Andersen. (2007). s 100-101. 
38 Månsson. (2003). s 164. 
39 Ritzer, George och Goodman, Douglas J. Sociological theory (2003). New York: The McGraw-Hill 
Companies Inc. s 340. 
40 Trost och Levin. (2004). s 12. 
41 Trost och Levin. (2004). s 12-13. 
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 Men en situation innehåller mer än bara de personer som interagerar. Hur vi själva 

känner oss, vårt hälsotillstånd, var vi befinner oss rumsligt och i vilket gruppsammanhang vi 

är, påverkar också situationen. Allt vi varseblir är således subjektivt. Dock så upplevs mycket 

av vår sociala verklighet som objektiv, eftersom vi som sociala varelser har gemensamma 

namn på saker och ting och är i stort sett överens om deras betydelse. Därför innehåller en 

situation alltid en mix av subjektivt och objektivt i olika blandning hos var och en som ingår i 

situationen. Det finns några övergripande objektiva drag som blandas med varje persons egna 

subjektiva tolkningar av situationen. Därför kan samma situation beskrivas på flera olika sätt 

beroende på vem som gör beskrivningen.42 

 Nästa grundsten är en naturlig följd av hur människor definierar situationer med andra 

människor, nämligen social interaktion. Interaktion är mer än att bara samtala, den utgörs 

också av till exempel gester och minspel.43 Interaktion handlar inte enbart om samspel mellan 

personer, utan interaktion sker också inom varje person genom att tänka, medvetet eller 

omedvetet. Genom social interaktion kan samvaro och processer förstås, den bidrar också till 

att skapa varje människa till vad den blir genom en ständigt pågående förändringsprocess. 

Som nämndes ovan består interaktion av mer än bara samtal. Synen är en viktig del, även om 

det vi ser inte är kodifierat på samma systematiska vis som ord, som går att slå upp i 

ordböcker för att få en exakt definition. Det som syns är främst uppförande, utseende och 

kläder, det som i på engelska sammanfattas i ordet ”appearance”. Trots avsaknad av någon 

motsvarighet till uppslagsverk för hur man ska klä sig, så är ändå klädsel en viktig del i den 

sociala interaktionen. 

 Gregory Stone anser att det är viktigt att lägga stor vikt vid ickespråklig interaktion. 

Enligt Stone bör varje social interaktion brytas ner i minst två komponenter vid analys, dels 

uppträdandet (”appearance”) och dels diskurs (vad som sägs). Vidare anser Stone att 

uppträdandet är minst lika viktigt för bevarandet och uppbyggandet av jaget som språket är. I 

och med detta är också studiet av uppträdandet viktigt för utvecklingen av symbolisk 

interaktionism som teori.44 

 Den tredje hörnstenen inom symbolisk interaktionism enligt Trost och Levin är 

symboler. De absolut vanligaste symbolerna är våra ord. För att de ska få någon betydelse 

måste de i stora drag betyda samma sak för de personer med vilka de används.45 Om inte 

symbolen är meningsfull, det vill säga att den betyder något, har en mening, så är det inte en 

42 Trost och Levin. (2004). s 15-16. 
43 Trost och Levin. (2004). s 18. 
44 Trost och Levin. (2004). s 97-100. 
45 Trost och Levin. (2004). s 19. 
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symbol. Ytterligare ett krav för att något ska var en symbol är att de är signifikanta. Det 

innebär att både sändaren och mottagaren ska avse ungefär detsamma, och att det är avsiktligt, 

och ingen slump.46 Trots det, om symbolen varken är meningsfull eller signifikant, i utbytet 

mellan två eller flera människor, så kan den fortfarande vara en symbol för 

användaren/bäraren i sin interaktion med sig själv.47 

 De flesta mänskliga aktiviteter är symboliska, de är avsedda att förmedla mer än vad 

som direkt kan iakttas. Till exempel tolkas en höjd knuten näve som ett uttryck för seger, inte 

enbart en höjd knuten näve, som är det som direkt kan iakttas.48 När vi säger att en symbol 

representerar någonting för användaren, är samma sak som att säga att den är istället för 

något annat och att användaren förstår relationen däremellan. En vinnare kan höja en knuten 

näve, eller säga ”jag vann”, den knutna näven symboliserar vinsten, vilket gör att det blir 

överflödig information att också säga ”jag vann”, näven är ”istället för något annat”.49 Enkelt 

uttryckt är något en symbol, om en individ använder det med mening att kommunicera och 

representera något.50 Symboler bidrar med tre saker i vad det är att vara mänsklig; symboler 

är vår verklighet, de är basen för vårt sociala liv och de är centrala för innebörden av att vara 

mänsklig.51 

 Hörnsten nummer fyra är tonvikten på aktivitet. Som sociala varelser handlar vi och 

beter oss hela tiden, vi är aktiva, vilket är fokus inom symbolisk interaktionism. Studiet av 

människors beteende är fokus för många delar av beteende- och samhällsvetenskaperna, men 

skillnaden är att symbolisk interaktionism förutsätter föränderlighet. Det är vanligt att se på 

människor som om de har ett antal stabila egenskaper, till exempel Berit är neurotiker, Yngve 

är dominant, Ulrika är anorektisk. Men symbolisk interaktionism uttrycker det som att Berit 

beter sig neurotiskt i denna situation, Yngve beter sig dominant i denna situation, Ulrika beter 

sig anorektiskt i denna situation. Således; människan är inte, människan gör.52 

 Det är ett pragmatiskt synsätt på människan som återfinns inom symbolisk 

interaktionism. Fokus ligger på handlingar som bas för idéer om människan. Människor 

agerar; handlar, och från detta handlande kan vi nå förståelse både för individen och gruppen. 

Ur överensstämmande handlingar över tid, kan en forskare komma fram till en personlighet. 

46 Trost och Levin. (2004). s 132-133. 
47 Trost och Levin. (2004). s 134. 
48 Charon, M. Joel. Symbolic interactionism an introduction, an interpretation, an integration (2004). Upper 
Saddle River: Pearson Education Inc. s 48. 
49 Charon. (2004). s 49. 
50 Charon. (2004). s 51. 
51 Charon. (2004). s 70. 
52 Trost och Levin. (2004). s 19-20. 
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På samma sätt kan ett samhälle eller en grupp mejslas fram genom att studera och 

observera(om det finns) överensstämmande handlingar mellan människor.53 

 Om vi vill veta något om personers åsikter, känslor eller erfarenheter så ska vi studera 

deras beteende och aktiviteter. Det gäller särskilt de sociala aktiviteter som riktas till eller mot 

andra människor och aktiviteter i kommunikationen mellan människor, både direkt och 

indirekt. 

 Den sista hörnstenen enligt Trost och Levin är nuet. Nuet är viktigt i betydelsen att vi 

definierar situationen i nuet, vi interagerar(utför aktiviteter) med våra symboler i nuet. 

Betydelsen av nuet betyder samma sak som Herakleitos menade när han sa att det inte är 

möjligt att stiga ner i samma flod två gånger. Denna syn på nuet innebär att vi alla befinner 

oss i en ständig förändringsprocess. 

 Att fokusera på nuet betyder att vi inte beter oss nu endast beroende på hur vi blev 

uppfostrade. Vi använder oss av det vi lärde oss som barn i nuet, men vi har också hela tiden 

lärt oss nya saker och nya sätt att utföra dem på som också påverkar hur vi beter oss i nuet, 

således är vårt beteende ett resultat av en hela tiden pågående process.54 

 

5.2 Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv 

Erving Goffman anses ha gjort många och betydelsefulla bidrag till teoribildningen symbolisk 

interaktionism, fast han själv motsade sig tillhöra den. Goffman var intresserad av strukturen, 

processen och produkterna av social interaktion. Hans sätt att studera social interaktion kallas 

ofta för dramaturgiskt, vilket innebär att han ser socialt liv som ett slags scenuppträde. 

Goffman såg också interaktionen som något av en religiös ceremoni, fylld med rituella 

iakttagelser. Goffman ansåg dessa två karaktärsdragen, dels socialt liv som scenuppträde och 

dels ritualerna, vara kompletterande till varandra, och en del av hur ens själv blir till.55 

 Goffman delade in idén om livet som ett scenuppträde i bakre och främre regioner, i 

liknelsen kuliss och scen. En region definieras som vilket ställe som helst som avgränsas av 

perceptions- eller varseblivningsbarriärer.56 Den främre regionen är sociala möten där 

individerna agerar i formella eller stiliserade roller, ungefär som om de befann sig på en 

scen.57 Uppträdandet kan ses som ett försök att ge sken av att individens agerande i regionen 

upprätthåller vissa normer. Normernas funktion har att göra med tanken att övriga personer i 

53 Charon. (2004). s 116. 
54 Trost och Levin. (2004). s 24-26. 
55 Charon. (2004). s 175-176. 
56 Goffman, Erving. Jaget och maskerna (1995). Rabén Prisma. s 97. 
57 Giddens, Anthony. Sociologi (2003). Lund: Studentlitteratur. s 101. 
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regionen är individens publik, och individen utgör således en aktör. Utifrån detta delas 

normerna upp i två olika kategorier, den ena kategorin rör normer för hur individen behandlar 

sin publik medan individen talar till den eller är aktivt engagerad med den. Den andra 

kategorin är normer för hur individen uppför sig när denne är inom syn- och/eller hörhåll för 

publiken men inte samspelar med dem. Normerna handlar om hövlighet och anständighet.58 

Den bakre regionen är detsamma som kulissen, där rekvisitan förebereds inför socialt 

samspel. Kulissen utgör en slags avslappnad fristad, där beteenden som inte går an på scenen, 

är tillåtna.59 

 I boken ”The presentation of self in everyday life” utgår Goffman ifrån 

teateruppträdandet som har att göra med det dramaturgiska perspektivet.60 När en individ 

ansluter sig till andra individer, börjar de genast söka efter information om honom.61 De är 

intresserade av socioekonomisk status, självuppfattning, attityd mot dem, kompetens och 

pålitlighet med mera. Det finns ofta relativt praktiska anledningar till att försöka få reda på 

denna sortens information, även om det mesta kan tyckas inte ha någon verklig mening att 

veta. Detta på grund av att informationen är en del av att kunna definiera situationen. På så 

sätt hjälper det till att i förväg signalera vad individen förväntar sig av de andra och vad de 

kan förvänta sig av individen. För de som närvarar blir en mängd källor till information 

tillgängliga, och många ”bärare” blir tillgängliga som förmedlar information. 

 Vad en individ uttrycker består av två olika typer av aktivitet. Det är det uttryck som han 

ger medvetet, men också det uttryck som han uttrycker omedvetet. Skillnaden beskrivs 

tydligare på engelska: The expression that he gives, and the expression that he gives off. Den 

första typen av uttryck är verbala symboler; ord, eller deras substitut, dessa används enbart för 

att uttrycka/förmedla information som är kopplat till dessa symboler. Den andra typen av 

uttryck är ett brett spektrum av handlingar som förmedlar något om personen som övriga 

använder för att skapa sin bild av personen, till exempel gester och minspel.62 

 Den personen som presenterar sig kan tänkas önska att övriga ska respektera honom, 

eller att de ska tro att han respekterar dem, oavsett vad han önskar förmedla, så ligger det i 

58 Goffman. (1995). s 97-98. 
59 Giddens. (2003). s 101. 
60 Goffman, Erving. The presentation of self in everyday life (1990). London: Penguin Books Ltd. s 9. 
61 Goffman väljer att konsekvent exemplifiera individen som en man, vilket jag också har valt att göra, eftersom 
att upprepat skriva honom/henne ger ett rörigt intryck i texten enligt mig. Men, jag är också medveten om att 
detta är en del av vad Yvonne Hirdman kallar ett genussystem, som bland annat inbegriper den manliga normens 
primat(Gemzöe, Lena (2005) Feminism Stockholm: Bilda Förlag. s 93). Således kan det ses som problematiskt 
ur en feministisk synvinkel, men eftersom jag inte utgår från feminism i min studie, väljer jag att endast 
uppmärksamma förhållandet här. 
62 Goffman. (1990). s 13-14. 
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hans intresse att kontrollera de andra, i deras sätt att bemöta honom. Denna kontroll 

åstadkoms genom att influera definitionen av situationen. Genom att uttrycka sig på ett visst 

sätt kan han influera de övrigas definition av situationen i den riktning så att de beter sig på 

det sätt som han önskar. Således, när en individ träder in i närvaron med andra, så finns det 

vanligtvis en anledning för honom att agera på så vis att det förmedlar ett intryck hos övriga 

som han är intresserad av att förmedla. Dock är inte denna anledning alltid uppenbar för 

individen, i vissa situationer är individen beräknande för att se till att rätt information blir 

förmedlad som ger önskad effekt. I vissa fall är individen beräknande utan att vara medveten 

om det, till exempel att uttrycka sig på ett medvetet, särskilt sätt enbart för att traditionen 

säger det eller hans sociala status kräver ett visst uttryckssätt.63 

 Den första definitionen av situationen som en individ gör tenderar att utgöra en grund 

för hur han lägger upp planen för hur den fortsatta interaktionen kommer att te sig. Samhället 

är organiserat efter principen att varje individ som innehar en viss social ställning har en 

moralisk rätt att förvänta sig att andra tar hänsyn till detta och behandlar honom på ett visst 

sätt. Kopplat till denna princip är att den som signalerar eller ger uttryck för att inneha en viss 

social ställning också bör vara vad han påstår sig vara. Detta leder till att när en individ skapar 

en definition av situationen och därmed gör ett mer eller mindre uttalat påstående att vara en 

person av viss typ, så lägger han automatiskt ett moraliskt krav på de övriga att behandla 

honom som en person av hans ställning har rätt att förvänta sig bli behandlad.64 

 Merparten av ovanstående har att göra med vad Goffman kallar framförande; 

uppträdande, på engelska kallat ”performance”65. Ett framförande kan definieras som all 

aktivitet hos en deltagare vid ett tillfälle som är tänkt att influera övriga deltagare på något 

sätt.66 När en individ framför sin roll uppmanar han underförstått sin publik att ta det de ser på 

allvar, ta det för verkligt.67 Den del av en persons framförande som regelbundet framförs på 

ett generellt och likartat sätt för att påverka övrigas definition av situationen kan sägas ta plats 

på scenen, den främre regionen.68 

 Den främre regionens sceneri består av möbler, dekorationer, fysiskt utseende och andra 

föremål i bakgrunden, och utgör rekvisita för de mänskliga aktiviteter som framförs.69 Det 

finns också något som kan kallas den personliga främre regionen, den består av rekvisita som 

63 Goffman. (1990). s 15-18. 
64 Goffman. (1990). s 24. 
65 Jag kommer fortsättningsvis använda ordet framförande som översättning. 
66 Goffman. (1990). s 26. 
67 Goffman. (1990). s 28. 
68 Goffman. (1990). s 32. 
69 Goffman. (1990). s 32-33. 
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vi knyter till personen själv, och som vi förväntar oss följer med honom vart än han går. 

Denna rekvisita utgörs bland annat av kroppsbyggnad, utseende, röstlägen, ansiktsuttryck och 

gester, samt även av kläder, kön och ålder. Viss rekvisita ändras inte över tid såsom etnisk 

tillhörighet, medan ansiktsuttryck kan ändras från en stund till en annan.70 När en individ 

befinner sig med andra individer så uppmärksammar han sin rekvisita för de andra, för att 

påvisa att saker är på ett visst sätt och få övriga att bekräfta detta.71 

 Det Goffman har tagit upp i boken ”The presentation of self in everyday life” 

sammanfattar han med uttrycket ”impression management”, det vill säga sätt att få andra att 

uppleva en så som man vill bli upplevd, att påverka andras definition av situationen. I den 

bakre regionen förebereds beteendet som sedan framförs i den främre regionen. Tillträdet till 

regionerna kontrolleras så ingen obehörig kan ta sig in i fel region.72 

 En underliggande motsägelse finns i all social interaktion. När en individ träder in i ett 

sällskap av andra individer, vill han få reda på information/fakta kring situationen. När han 

också har denna information, kan han veta, och förebereda sig för vad som kommer att hända. 

För att fullständigt blottlägga förutsättningarna i en situation behöver individen veta all 

relevant social information om de andra. Det skulle också vara nödvändigt för individen att 

veta vad interaktionen i situationen kommer att resultera i, och även veta vad de övriga känner 

för honom. Att ha tillgång till all denna information samtidigt är sällsynt, därför används 

istället olika substitut såsom gester, statussymboler och ledtrådar som instrument för 

förutsägelser. Kort sagt, eftersom verkligheten som individen befinner sig i just för tillfället 

inte går att uppfatta, så måste han lita på de andras framträdanden.73 

 Eftersom så är fallet, att vi måste lita på varandras framföranden, så är var och en 

bekymrad över förmågan att upprätthålla alla de standarder som han en gång förmedlat att han 

lever upp till.74 

 

5.3 Begreppet identitet 

Jag kommer här slutligen i min teoretiska referensram ta upp begreppet identitet. Eftersom jag 

utgår från ovan förklarade och omskrivna teorier och teoretiker anser jag det vara lämpligt att 

avsluta med begreppsförklaringen. Detta för att jag på så vis har skapat en grundförståelse för 

tankarna jag för fram i följande avsnitt. 

70 Goffman. (1990). s 34. 
71 Goffman. (1990). s 40. 
72 Goffman. (1990). s 231. 
73 Goffman. (1990). s 241. 
74 Goffman. (1990). s 243. 
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5.3.1 Symbolisk interaktionism 

Enligt symbolisk interaktionism utgör identiteten en del av självupplevelsen. I grund och 

botten är identitet det namn vi kallar oss själva, och som vi ger ut till andra för att berätta vem 

vi är i sociala situationer. Vi ger namn åt alla sociala objekt, för att kunna identifiera och 

ordna vår värld. Således ger vi också namn åt personer och åt oss själva. 

 Identitet är individens uppfattade sociala placering. Var individen är placerad i relation 

till andra, vad man säger till sig själv att man är, och som man genom handlingar försöker 

kommunicera till andra. Därmed är identiteter något som erhålls socialt, de underhålls och 

förändras i de sociala sammanhangen. Identiteten byggs upp via de meningar som en person 

tillskriver till sitt själv.75 

 Kuhn utvecklade något som kallas för TST (Twenty Statements Test76) som innebär att 

en individ ombeds att skriva ner tjugo svar(uttalanden) på frågan ”vem är jag?”. Svaren talar 

om för forskaren centrala identiteter eller självdefinitioner hos personen. I de tjugo svaren kan 

forskaren också utläsa vilka referensgrupper som individen förhåller sig till. Svaren är ofta i 

form av tillhörighet till en viss grupp eller social kategori. Exempelvis ”jag är en man”, 

innebär att individen tillför sig själv till den sociala kategorin ”män”, och att individen anser 

både att det är en viktig kategori att tillhöra, och att det är viktigt att andra också ser honom 

tillhöra den kategorin.77 

 En persons identitet består av flera olika identiteter eller olika nivåer av identiteter. De 

grundläggande är till exempel kön och ålder, och är svåra eller omöjliga att ändra. Därefter 

kommer de generella såsom mamma, advokat, präst, som är relativt svåra att ändra på. 

Enklast att ändra på är de oberoende identiteterna som exempelvis timanställd, scout eller 

kassör i en ideell förening. 

 En annan typ av indelning av signifikansen hos de olika identitetstyperna är att avgöra 

hur märkbara och framträdande de är samt hur pass mycket en individ håller fast vid en viss 

identitet. Hur märkbar en identitet är avgörs av hur viktig den är för personen, vissa identiteter 

är viktiga endast i särskilda situationer och är därför mindre viktig. Hur mycket en individ 

håller fast vid en viss identitet har att göra med hur stor betydelse den har för individen i 

relation till vissa andra individer; i hemmet har identiteten som pappa stor betydelse, medan 

identiteten som läkare har stor betydelse på sjukhuset. Således finns det en hierarki bland de 

75 Charon. (2004). s 85-86. 
76 Översatt till svenska betyder det ungefär ett test grundat på tjugo uttalanden. 
77 Charon. (2004). s 86-87. 
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olika identiteterna som skiftar beroende på sammanhang och på hur viktiga; centrala de är för 

individen.78 

 

5.3.2 Anthony Giddens och självidentiteten i det moderna samhället 

Giddens behandlar hur självidentiteten påverkas och skapas i dagens moderna samhälle som 

han kallar moderniteten.79 I äldre tider var tankar om att varje person har en unik karaktär och 

specifika möjligheter, som kunde förverkligas eller inte, en främmande föreställning. I 

dåtidens samhälle var släktskap, kön, social status, det vill säga typiska identitetsreferenser, 

mer eller mindre bestämda och statiska genom livet. 

 I dagens läge formas och utvecklas självet på ett helt annat sätt, i en ständigt pågående 

process. Identiteten är ett reflexivt projekt som var och en är personligt ansvarig för. Vi är inte 

vad vi är, utan vad vi gör oss till. I och med detta ombeds individen att ständigt fråga sig själv 

vad som händer och i vilken riktning livet är på väg, identiteten skapas alltså reflexivt.80 

Denna reflexivitet innefattar även kroppen, som behandlas som en del av ett handlingssystem. 

Vilket bland annat innebär en medvetenhet om betydelsen av kost och motion, eftersom hur 

man presenterar sig visuellt är inkluderat i identitetsbyggandet.81 Det finns flera aspekter av 

kroppen som har betydelse för självet och självidentiteten. Framträdandet inkluderar alla yttre 

drag, också hur man klär sig och smyckar sig.82 

 

5.3.3 Joanne Finkelsteins syn på identitetsmarkörer 

Finkelstein tar upp en verklighetsnära syn på vad som är identitet. Hon nämner pass, 

bankkonto, kreditkort och körkort som identitetsmarkörer. Identitet är enligt Finkelstein en 

gripbar och reell tillgång. 

 Vi befinner oss i en tidsepok där intryck är betydelsefullt och ens rykte både är en 

tillgång men också en belastning. Vi blir alltmer självmedvetna och uppmärksamma på hur 

andra ser på oss. Intresset för självet har blivit kommersialiserat, vi kan gå i terapi eller lära 

oss att meditera för att förbättra och förverkliga vår potential. 

78 Charon. (2004). s 87. 
79 Giddens, Anthony. Modernitet och självidentitet Självet och samhället i den senmoderna epoken (2005). 
Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB. s 9. 
80 Giddens. (2005). s 94-95. 
81 Giddens. (2005). s 97. 
82 Giddens. (2005). s 122. 
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 Finkelstein tar upp Aristoteles verk ”Philosophi phisnomia” som en av de första 

skrifterna som tar upp frågor rörande identitet. I den argumenteras det att det finns starka 

kopplingar mellan temperament, hälsa och framträdande/uppträdande.83 

 

6 Metodval 
 

I följande avsnitt kommer jag att beskriva den kvalitativa metoden, och ta upp vilken typ av 

kvalitativ metod jag har valt för min studie, nämligen den semistrukturerade kvalitativa 

intervjun. Jag kommer vidare beskriva förutsättningarna och vad det innebär att använda den 

här metoden och vilket urvalsförfarande jag använt mig av. 

 En viktig aspekt som jag tar upp är det faktum att jag kommer använda Internet som 

plats för materialinsamling, eftersom det kommer att prägla min studie, såtillvida att Internet 

har specifika egenskaper som plats för materialinsamling. Avslutningsvis presenterar jag en 

metoddiskussion. 

 

6.1 Kvalitativ metod 

En vanlig förklaring till vad kvalitativ forskning är, är att säga att den är vad kvantitativ 

forskning inte är.84 Uttalandet är inte särskilt förklarande, men kan ses som en del i 

problematiken med att försöka definiera kvalitativ forskning. en mer konkret särskiljning, om 

än på en basal nivå, är att säga att kvalitativ forskning intresserar sig för orden, medan 

kvantitativ forskning inriktar sig mest på siffror.85 

 Utgångspunkten för forskningsansatsen skiljs ofta genom att säga att kvantitativ metod 

avser att pröva en teori, medan kvalitativ metod syftar till att generera teori. Men även 

kvalitativ metod kan användas deduktivt, så särskiljningen kan sägas vara generaliserad enligt 

huvudteman inom de olika metoderna.86 

 Ett särdrag för kvalitativ metod är att den insamlade empirin tolkas, en ambition att 

försöka förstå och tolka den sociala verkligheten.87 För att kunna göra detta så fokuseras det 

på en begränsad del av den sociala verkligheten, angreppssättet är utifrån ett 

mikroperspektiv.88 I och med detta så strävar forskaren efter att upprätta en förhållandevis 

83 Finkelstein. (2007). s 121-123. 
84 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder (2002). Malmö: Liber. s 250. 
85 Bryman. (2002). s 249. 
86 Bryman. (2002). s 34. 
87 Bryman. (2002). s 250. 
88 Bryman. (2002). s 273. 
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nära relation till de personer som är med i undersökningen, för att kunna nå just deras 

perspektiv på det avgränsade, specifika fenomen som forskaren vill öka förståelsen kring.89 

 Att det inte finns en klar definition av vad kvalitativ forskning är, kan förklaras med att 

den, liksom andra idétraditioner, är historiskt föränderlig. Utsagor förändras över tid beroende 

på hur omvärlden ser ut. Tolkningar och definitioner präglas därför av sin samtid, och byter 

skepnad när de träder in i nya epoker.90 

 Dessutom pågår det en ständig diskussion inom ämnet för vad som är kvalitativ 

forskning. Vissa menar att metoden bygger på en särskild typ av vetenskaplighet, den 

”begreppslig-induktiva kunskapsmodellen”, där forskaren syftar till att beskriva olika 

kvaliteter hos fenomen, som står i ett slags motsatsförhållande till den kvantitativa ansatsen 

att generera mängd och egenskaper. Andra vill ta bort benämningen ”kvalitativ” och istället 

kalla det för teorigenererande forskning. Men metoden rymmer även icke-teorigenererande 

forskning, vilket är endast ett av alla skäl till att diskussionen fortsätter och utvecklas.91 

 Jan Hartman väljer att definiera kvalitativ metod enligt följande: 

 
Kvalitativa undersökningar karakteriseras av att man försöker nå förståelse för 

livsvärlden hos en individ eller en grupp individer.92 

 

När Hartman formulerar sin definition är han medveten om att vissa anser att deras version av 

kvalitativ metod lämnas utanför, medan vissa upprörs över att ha blivit inkluderade93, således 

bortser Hartman i ett avseende den ständigt pågående diskussionen för att kunna skapa en, 

enligt honom, godtagbar förklaring till kvalitativ metod. 

 Hartman fortsätter sin definition av kvalitativ metod genom att säga att det handlar om 

att försöka nå förståelse för människors livsvärld, hur de ser på sig själva och på sin 

omgivning. Människor uppfattar inte sig själva och världen som objekt, utan tillskriver 

mening till allt. Exempelvis så är ett mynt inte bara ett stycke metall, utan symboliserar ett 

värde, något du kan byta ut mot något annat, och det kan också symbolisera makt med mera. 

 Att tolka den mening som människor tillskriver saker och ting, som kvalitativ metod 

innebär, har sin vetenskapsteoretiska grund i hermeneutiken. Hermeneutik är läran om hur 

man går tillväga för att förstå hur människor uppfattar och föreställer sig världen, det vill säga 

89 Bryman. (2002). s 272. 
90 Allwood, Carl Martin(red.). Perspektiv på kvalitativ metod (2004). Lund: Studentlitteratur. s 9. 
91 Nylén, Ulrica. Att presentera kvalitativa data Framställningsstrategier för empiriredovisning (2005). Malmö: 
Liber. s 10-11. 
92 Hartman, Jan. Vetenskapligt tänkande Från kunskapsteori till metodteori (2004). Lund: Studentlitteratur. s 
273. 
93 Hartman. (2004). s 272. 
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att tolka människors uppfattningar. Den kan sägas vara krav på vetenskaplighet, för att få 

kalla sina resultat för vetenskaplig kunskap. Med hermeneutiken som plattform används sedan 

en kvalitativ metod för att skapa vetenskaplig kunskap. Metoden kan sägas vara en 

uppsättning regler för förfarande, som forskaren sedan kan hänvisa till för att rättfärdiga 

upplägget av undersökningen, göra den trovärdig.94 

 

6.2 Kvalitativ intervju 

Jag har valt att använda mig av den kvalitativa intervjun som metod för att genomföra min 

undersökning. Inom kvalitativ forskning används oftast ostrukturerade eller semistrukturerade 

intervjuer, för att lämna utrymme åt respondentens tankar och åsikter i ämnet. 

 Bryman gör följande åtskillnad mellan de olika varianterna genom att säga att den 

ostrukturerade intervjun oftast bara har en eller ett fåtal hållpunkter som skall ventileras under 

samtalet, medan den semistrukturerade utgår från mer formulerade frågor eller teman som 

respondenten ska svara på och samtala kring.95 Lantz väljer att använda ordet halvstrukturerad 

istället för semistrukturerad, och menar att intervjun ska ha en öppen karaktär, eftersom syftet 

är att nå en fördjupad förståelse för ett fenomen.96 Mina intervjuer kommer skilja sig markant 

från den traditionella intervjusituationen ”ansikte mot ansikte”, eftersom de kommer att 

genomföras över Internet genom e-post, vilket jag kommer att gå djupare in på längre fram i 

mitt metodavsnitt. 

 En intervju med i förväg bestämda fenomen och begrepp som ska behandlas, har till 

syfte att fånga intervjupersonens åsikter och tankar kring dessa. På så vis har intervjuaren 

redan bestämt vad som är viktigt att undersöka utifrån sin förförståelse och/eller teoretiska 

utgångspunkter.97 

 Att använda en semistrukturerad intervju när de förmedlas över Internet innebär en 

möjlighet att läsa igenom de första svaren från respondenten och i lugn och ro kunna komma 

fram till vad som är relevant att styra in på i uppföljningsfrågorna.98 

 Lantz menar att med en kvalitativ ansats kan forskaren sedan i större eller mindre 

utsträckning dra slutsatser om kvaliteter. Hur ett fenomen eller begrepp kan förstås, vilken 

mening intervjupersonerna tillskriver det, och även skapa känslomässig förståelse.99 Vidare, 

94 Hartman. (2004). s 273-275. 
95 Bryman. (2002). s 301. 
96 Lantz, Annika. Intervjumetodik (2007). Lund: Studentlitteratur. s 35. 
97 Lantz. (2007). s 31. 
98 Mann, Chris och Stewart, Fiona. Internet communication and qualitative research A handbook for researching 
online (2000). London: SAGE Publications Inc. s 75. 
99 Lantz. (2007). s 34. 
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så tar Sveningsson m.fl. upp målet att få reda på hur de intervjuade reflekterar och resonerar 

kring ett fenomen, vilken kunskap personen har i anslutning till fenomenet; föreställningar, 

åsikter, minnen eller erfarenheter.100 

 

6.3 Intervjuguiden 

Det som ska beröras i intervjun ställs upp i en intervjuguide. Med intervjuguiden som ram kan 

sedan samtalet flyta relativt fritt. På så vis kan intervjuaren komma åt unik information från 

varje respondent.101 

 Att utforma en intervjuguide, eller, som Lantz, till skillnad från Bryman, väljer att kalla 

det, en intervjuplan102, kräver omsorg och eftertanke för att ge ett gott resultat. En god början 

är att fråga sig själv vad som väckte intresset att tränga djupare in på området. Vidare ska 

forskaren försöka ringa in vad det är för information som behövs från intervjupersonerna för 

att kunna besvara studiens frågeställningar. 

 När ovanstående börjar klarna måste forskaren infoga det i en begriplig ordning så att 

det finns en logisk struktur mellan de teman och frågor som ska utgöra grunden för 

intervjuguiden. Att fokusera på respondenten är avgörande i det avseendet att man formulerar 

sig med att begripligt språk som är anpassat efter situationen. Frågorna ska ej heller vara 

formulerade på ett ledande sätt, utan ge möjlighet till egna, fria svar.103 

 Lantz beskriver i vilken ordning de olika delarna av intervjuplanen bör komma. 

Inledningsvis presenteras ramarna för intervjun, hur resultaten kommer att användas, vilka 

som kommer att ta del av intervjumaterialet, respondentens anonymitet och möjlighet att 

senare få ta del av resultatet. I inledningen bör också studiens syfte och frågeställningar 

presenteras för att leda in på syftet med själva intervjun. 

 När förutsättningarna har klargjorts går intervjuaren med fördel vidare till att samla in 

basinformation från respondenten, såsom ålder, sysselsättning, utbildning. Sedan påbörjas 

intervjuns huvudsyfte, nämligen själva informationsinsamlingen rörande valt studieområde. 

 Denna fas bör gärna inledas med en bred fråga, som sedan kan brytas ner i mindre delar 

efterhand. Ofta behöver intervjuaren ställa uppföljningsfrågor, och här anser Lantz att det är 

100 Sveningsson, Malin, Lövheim, Mia och Bergquist, Magnus. Att fånga Nätet Kvalitativa metoder för 
Internetforskning (2003). Lund: Studentlitteratur. s 82. 
101 Sveningsson. (2003). s 84. 
102 Lantz. (2007). s 56. 
103 Bryman. (2002). s 305. 
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viktigt att tänka på den kvalitativa ansatsen och därför formulera sig utefter ”varför” och 

”hurdant” för att respondenten ska utveckla sitt svar åt ”rätt” håll.104 

 Även Becker är inne på samma spår och anser att det här, och vid alla formuleringar av 

frågor i liknande sammanhang, är viktigt att beakta, och att försöka, i så stor utsträckning det 

är möjligt utgå från ordet ”hur” snarare än ”varför”. Att fråga någon ”varför” kan uppfattas 

som en mer anklagande ton, vilket kan leda till att respondenten blir defensiv och känner sig 

utfrågad eller förhörd. Under sådana omständigheter blir det svårt att få tillgång till riklig 

information. Att fråga ”hur” upplevs som mer intresseväckande och harmlöst, medan ”varför” 

låter antyda att man är ute efter specifika skäl, ett försvarstal för sina handlingar.105 

 När ett första utkast till intervjuplan är färdigt är det viktigt att gå tillbaka från början 

och kritiskt granska om den uppfyller den funktion som den är tänkt att ha. Att leta reda på 

oklarheter och motsägelser är viktigt för att informationen man vill åt via intervjun ska bli av 

rätt kvalitet och av god kvalitet. Ju fler gånger man går tillbaka och går igenom intervjuplanen 

desto bättre blir den, finns det utrymme och möjlighet att genomföra provintervjuer har 

studien förstås mycket att vinna på det.106 

 

6.4 Internet som arena för materialinsamling 

Eftersom mina intervjuer kommer genomföras på Internet så blir många av de faktorer 

forskaren ska ta hänsyn till vid en intervju ansikte mot ansikte, inte aktuella. Trots det anser 

jag det vara till nytta att ha en generell förståelse för dessa, eftersom Internet också har sina 

sidor som materialinsamlingsplats, som i viss mån sammanfaller med problematiken i den 

traditionella intervjusituationen. Därför kommer jag inledningsvis presentera vad som är 

typiskt för en vanlig intervju och sedan ta upp det specifika med Internet som arena för 

insamling av material. 

 Några aspekter som är strikt kopplade till den traditionella intervjusituationen handlar 

om rumsliga hänsyn. Enligt Bryman bör platsen för intervjun vara förhållandevis ostörd, dels 

för att säkerställa respondentens anonymitet och dels för att kunna fånga upp intervjun på en 

bandspelare.107 Sveningsson m.fl. anser att valet av intervjuplats också bör ta hänsyn till 

respondentens ställning, passar platsen, är det en ”bekväm” plats? Hänsyn bör också tas till 

104 Lantz. (2007). s 57-58. 
105 Becker, Howard S. Tricks of the trade How to think about your research while you’re doing it (1998). 
London: The University of Chicago Press, Ltd. s 58-59. 
106 Lantz. (2007). s 59-60. 
107 Bryman. (2002). s 306. 
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tidpunkt, går det att genomföra på arbetstid, offrar respondenten sin fritid till intervjun, men 

viktigast; vad passar honom/henne bäst?108 

 Ovan nämnda faktorer kan vara en del av vad Lantz kallar för intervjuareffekter, det 

faktum att både intervjuaren och respondenten påverkar varandra i samspelet under intervjun. 

Att intervjuaren är medveten om att sådana effekter finns är viktigt. Effekterna kan orsakas av 

till exempel kön, ålder, etnicitet, social ställning, klädstil och språkbruk. 

 Det som sägs och uttrycks(till exempel gester, tonfall) tolkas utifrån en dubbel 

tolkningsgrund. Dels den teoretiska referensramen som styrt intervjuns upplägg, dels ett inre 

referenssystem som varje människa använder för att förstå och tolka omvärlden. Genom 

insikter om hur man själv fungerar som människa utifrån det inre referenssystemet, kan man 

öka sin skicklighet som intervjuare.109 

 Vidare bör intervjuaren tänka över sitt klädval110 och ge ett tydligt och skickligt intryck 

från början genom en informativ presentation om vad som är tänkt skall ske. Det är också 

viktigt att skapa en avslappnad stämning för att ge respondenten trygghet och förutsättningar 

att dela med sig av sin kunskap och sina åsikter i så stor utsträckning som möjligt.111 

  Mann och Stewart menar att det finns en betydande skillnad när det gäller att använda 

Internet som plats för insamling av material, dels kan undersökningen vara relaterad till 

Internet som sådant, till exempel hur webbsidor används, undersökningar om subkulturer 

online eller vilka möjligheter som teknologin öppnar upp för människor med handikapp, och 

dels kan det användas som en av flera möjliga metoder för insamling.112 Jag kommer använda 

Internet som en av flera möjliga metoder, vilket innebär att Internet inte har något egenvärde i 

sig i min studie. 

 Att välja Internet som plats för genomförandet av intervjuer innebär i en del avgörande 

aspekter helt andra förutsättningar än den traditionella intervjusituationen. För det första 

begränsas möjliga respondenter genom att det kräver att de har en internetuppkoppling, vilket 

förvisso inte är ett tongivande problem i kvalitativ forskning. 

 Intervjun kommer att förmedlas via e-post, vilket gör det extra viktigt att tänka över 

format och layout. Helst bör intervjun finnas direkt i e-postmeddelandet och inte som ett 

bifogat dokument, eftersom det innebär mer arbete för respondenten. En stor fördel enligt 

Sveningsson m.fl. med att använda Internet är att forskaren har möjlighet att söka 

108 Sveningsson. (2003). s 90. 
109 Lantz. (2007). s 65-66. 
110 Sveningsson. (2003). s 90. 
111 Lantz. (2007). s 69ff. 
112 Mann och Stewart. (2000). s 5. 
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respondenter praktiskt taget över hela världen, och ej heller behöver ta hänsyn till 

tidsskillnader.113 Mann och Stewart tar också upp den möjlighet som ges att få tag på 

”speciella” grupper i samhället som sannolikt skulle tacka nej till en traditionell intervju, till 

exempel homosexuella pappor eller människor med social fobi.114 Metoden har således stor 

räckvidd och är en mycket billig form av intervju. 

 En av metodens stora nackdelar är dock kroppslösheten. Det ges inga ledtrådar i form av 

gester och tonfall, och det finns risk för feltolkningar i svaren, och att det bortses från saker 

som i det direkta mötet blir en självklar del av situationen. 

 Sveningsson m.fl. ser en klar fördel med att skicka intervjufrågor via e-post genom att 

mottagaren kan ta itu med uppgiften när han eller hon har tid med det. Nackdelen är att det 

inte finns några möjligheter att ge direkt feedback, förklara något oklart eller ställa 

uppföljningsfrågor. För att försöka minska risken för missförstånd bör avsändaren ge 

noggranna instruktioner och förklaringar inledningsvis i e-postmeddelandet, dessutom bör det 

inte innehålla alltför många frågor, då kan det te sig oöverskådligt och alltför påfrestande att 

ge sig i kast med.115 

 Mann och Stewart tar upp en möjlighet till att inkludera ett visst mått av 

känslomässighet i kommunikationen genom att använda så kallade ”emoticons”, även kallat 

”smileys”.116 Dock finns det mycket skiftande åsikter om detta, vilket innebär att det bör 

övervägas noga först. Det kan till exempel inge en känsla av att det är oseriöst och alltför 

informellt för att uppfattas som vetenskaplig forskning.117 

 

6.5 Kvalitativ analys 

När analysmaterialet är insamlat så används någon form av analysmetod, för att få fram ett 

resultat. Jag har valt att använda analytisk induktion. 

 Analytisk induktion är enligt Hartman ett linjärt arbetssätt där man går igenom varje fas 

i arbetet efter varandra. Forskningsprocessen delas in i tre huvudfaser, planerings-, 

insamlings-, och analysfasen. Planeringsfasen innebär att en frågeställning formuleras, som  

ofta har inspiration utifrån generella teorier. Frågan är det som kommer att styra hela 

113 Sveningsson. (2003). s 91-93. 
114 Mann och Stewart. (2000). s 5. 
115 Sveningsson. (2003). s 93ff. 
116 Smileys är ett sätt att uttrycka olika känslor i skrift, företrädesvis på Internet. Exempel är: 
:-) glad 
:-( ledsen 
:-O förvånad  
117 Mann och Stewart. (2000). s 135. 
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undersökningen. Utefter frågeställningen ska sedan en metod väljas som kan ge svar på den, 

vilket innebär att det är frågan som styr vilken insamlingsmetod som faller sig lämplig, och 

inte tvärtom. Den sista delen av planeringsfasen är att välja urvalsförfarande och göra sitt 

urval. 

 Fas två i undersökningen är att samla in material genom den metod som valts i 

anslutning till problemställningen.118 Innan fas tre, analysfasen är genomförd, är 

datamaterialet endast en stor mängd anteckningar, därför krävs det alltså att man går vidare 

med den analytiska induktionen och börjar analysarbetet. Analysen består av två delar, dels 

kodning och dels tolkning. Kodningen innebär att data genomsöks för att hitta återkommande 

begrepp som i sin tur kan hänföras till kategorier. Begreppen och, i sin tur, kategorierna ska 

vara kopplade till undersökningens fokus, det vill säga frågeställningen. Slutligen är det tänkt 

att en huvudkategori har kristalliserats ut, med därtill hörande kategorier som innehåller 

grupper av begrepp som var det första som urskiljdes ur datamaterialet. 

 När kodningen är färdig tar tolkningen vid. Tolkningen har som mål att skapa en teori 

kring det som undersökts.  De olika kategorierna sätts i relation till varandra, detta för att få 

fram en bild av hur de olika meningsbärande företeelserna hänger ihop för de individer som 

tillhör en viss grupp.119 

 Bryman framställer analysmetoden analytisk induktion på ett tämligen annorlunda sätt 

än Hartman. Enligt Bryman inleds den analytiska induktionen med en grov frågeställning med 

en hypotetisk förklaring till denna. Därefter inleds datamaterialinsamlingen. Om fall som inte 

stämmer med den hypotetiska förklaringen framkommer, så formuleras hypotesen om eller 

modifieras för att antingen kunna införliva de avvikande fallen, eller för att kunna utesluta 

dessa som irrelevanta för studien. Metoden är alltså mycket noggrann, eftersom det räcker 

med ett avvikande fall för att hypotesen måste modifieras.120 

 Eftersom de båda framställningarna av metoden skiljer sig anmärkningsvärt från 

varandra, så har jag valt att välja en av dem, som kommer att ligga till grund för hur jag lägger 

upp mitt analysförfarande. Hartmans framställning finner jag vara den metod som passar bäst 

in med hur jag vill arbeta med min studie, således väljer jag bort Brymans version av 

analytisk induktion. Ytterligare en anledning är att jag finner utrymme i Hartmans definition 

till att väva in och relatera till de teorier jag haft som utgångspunkt för min problemställning, i 

arbetet med att söka begrepp och kategorier och i därpå följande tolkning. 

118 Hartman. (2004). s 277-278. 
119 Hartman. (2004). s 286ff. 
120 Bryman. (2002). s 373. 
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6.6 Urval 

Som jag nämnt tidigare innebär det en begränsning av möjliga respondenter att välja Internet 

som fält för materialinsamling. Men eftersom studien har en kvalitativ ansats och inte söker 

generaliseringar av hela populationer, så anser jag att fördelarna med Internet överväger. I 

mitt fall i synnerhet vad gäller spridningen av respondenter, eftersom jag inte hade haft 

möjlighet att genomföra mina intervjuer ansikte mot ansikte på grund av de långa avstånden. 

En problematik som Internet överbryggar. 

 Urvalsmetoden som jag har arbetat med kallas för bekvämlighetsurval, med vissa inslag 

av snöbollsurval. Bekvämlighetsurval innebär helt enkelt att personer i forskarens omgivning 

tillfrågas om de kan tänka sig att delta i studien. I vissa fall kan forskaren också få kontakt 

med ytterligare deltagare via deltagare som redan tackat ja, vilket brukar kallas för 

snöbollsurval eller kedjeurval. Även detta är en form av bekvämlighetsurval som bygger 

vidare på de kontakter forskaren lyckats etablera inledningsvis. Urvalsmetoden ger inga 

utrymmen för generaliseringar121, men som jag nämnt tidigare är det gäller den kvalitativa 

metoden så är det ej heller det primära syftet med studien. 

 

6.7 Etik 

Etiska riktlinjer är inte detsamma som lagar, även om det finns vissa fall där lag och etik 

sammanfaller. De etiska riktlinjerna är något som varje forskare bör känna till och beakta, och 

ibland bli tvungen att väga mot varandra.122 

 I Sverige har Vetenskapsrådet123 till uppgift att etiska frågor uppmärksammas vid 

forskning och att kunskap om etik förmedlas.124 Nedan följer en sammanfattning av några 

allmänna regler som Vetenskapsrådet utformat: 

1. Du skall tala sanning om din forskning. 

2. Du skall öppet redovisa metoder och resultat. 

3. Du skall öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar. 

4. Du skall medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier. 

5. Du skall inte stjäla forskningsresultat från andra (t.ex. från yngre medarbetare). 

6. Du skall hålla god ordning i din forskning (bl.a. genom dokumentation och arkivering). 

121 Bryman. (2002). s 114-115. 
122 Sveningsson. (2003). s 176. 
123 http://www.vr.se/huvudmeny/omvetenskapsradet.4.4b3ca0f810bf51c922780002034.html (2008-04-18) 
124 http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000334/god_forskningssed_3.pdf s. 3 (2008-04-18) 
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7. Du skall inte bedriva din forskning på sådant sätt att andra människor kommer till skada 

(t.ex. försökspersoner). 

8. Du skall vara rättvis i din bedömning av andras forskning.125 

 

 När det gäller etiska hänsyn till de personer som många gånger utgör grunden för 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, så har Vetenskapsrådet ställt upp vissa 

grundkrav, utifrån vad de kallar individskyddskravet. Individskyddskravet innebär ett skydd 

mot otillbörlig insyn i livsförhållanden, samt att individer inte får utsättas för psykisk eller 

fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning126. Individskyddskravet delas upp i fyra 

huvudkrav: 

1. Informationskravet; forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte.127 

2. Samtyckeskravet; deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan.128 

3. Konfidentialitetskravet; uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 

skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på 

ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.129 

4. Nyttjandekravet; uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål.130 

 

Internetforskaren behöver ibland göra avvägningar som är specifika för Internet som fält, 

eftersom det är en förhållandevis ny arena är det klokt att diskutera sina idéer och metoder 

med andra forskare och kollegor på sin institution för att få flera perspektiv på 

problematiken.131 

 Det finns även tekniska aspekter som exempelvis att e-post kan finnas kvar och lagras 

på back-upservrar, även om man raderat dem från sitt eget e-postkonto, vilket kan innebära att 

obehöriga kan få tag på informationen i e-postkonversationen.132 Forskaren kan inte heller 

garantera att han eller hon inte råkar ut för till exempel att ett datavirus stjäl information från 

125  http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000334/god_forskningssed_3.pdf s. 8-9 (2008-04-18)  
126 http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf s. 5 (2008-04-18) 
127 http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf s. 7 (2008-04-18) 
128 http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf s. 9 (2008-04-18) 
129 http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf s. 10 (2008-04-18) 
130 http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf s. 14 (2008-04-18) 
131 Sveningsson. (2003). s 184-185. 
132 Mann och Stewart. (2000). s 43. 
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datorn. Därför är det mycket viktigt att forskaren tar upp detta så att respondenterna är 

medvetna om en sådan risk, hur stor eller liten den än må vara.133 

 Ett annat problem som presenterar sig när Internet används för materialinsamling via e-

post är att forskaren inte kan vara absolut säker på att det är den person man avser ska svara 

på intervjun och acceptera villkoren verkligen är den som skickar tillbaks material. en 

möjlighet är att se till att på ett eller annat sätt få en skriftlig bekräftelse från respondenten 

innan själva intervjun sänds ut, med det är både tids- och kostnadskrävande samt en ansenlig 

ansträngning från respondentens sida sett.134 

 

6.8 Metoddiskussion 

I följande avsnitt avser jag uppvisa en medvetenhet kring mitt metodvals förutsättningar. 

 I den vanligt förekommande uppdelningen mellan kvantitativt och kvalitativt hörs ibland 

från anhängare av den kvantitativa metoden att kvalitativ metod är flummig, subjektiv och 

uttrycker forskarens egna känslor och åsikter. Samtidigt förekommer beskyllningar gentemot 

den kvantitativa metoden som meningslöst räknande eller ett fåfängt försök att kvantifiera det 

som inte kan kvantifieras. 

 Motsättningen grundas på den gamla konflikten mellan positivismens 

naturvetenskapliga ideal och hermeneutikens bas i humaniora. Det hela ter sig dock 

ålderdomligt och förlegat vid en närmare titt på förhållandet metoderna emellan. Det går inte 

att dra en skarp gräns eftersom exempelvis frågor och svarsalternativ i en enkät bygger på 

antaganden om undersökningsobjektets egenskaper och kvaliteter. På samma sätt finns det 

kvantitativa inslag i den kvalitativa metoden i form av till exempel huruvida samtliga 

idémängder eller motiv var lika betydelsefulla för någons agerande. Vissa idémängder var 

kanske mer centrala eller förekom i större utsträckning? Dessa frågor finns i undertexten i 

kvalitativ forskning.135 

 Eftersom jag valt en kvalitativ metod kommer jag nedan att ta upp ytterligare brister 

som har anförts till den metoden. 

 Som jag redan nämnt förbigående så kritiseras kvalitativ forskning för att vara alltför 

subjektiv. Den påstås bygga i alltför stor utsträckning på egna uppfattningar och att den 

påverkas otillbörligt av de ofta nära relationer till forskningsobjekt som uppstår. Vidare tas 

problemet med replikering upp, på grund av forskningssituationens särpräglade form och 

133 Mann och Stewart. (2000). s 57. 
134 Mann och Stewart. (2000). s 49. 
135 Bjereld, Ulf, Demker, Marie och Hinnfors, Jonas. Varför vetenskap? (2002). Lund: Studentlitteratur. s 113ff. 
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unika händelseförlopp är det omöjligt att genomföra samma undersökning två gånger för att 

kunna mäta tillförlitligheten i resultatet. Detta hör samman med problemet att generalisera, 

eftersom samma resultat inte kan påvisas två gånger och urvalet inte är representativt kan 

forskaren inte dra några generella slutsatser. 

 Sammanfattningsvis kan det sägas att alla dessa aspekter sammantaget leder till 

bristande transparens. Det är svårt att få en klar bild av hur studien har gått till, hur den 

planerats och genomförts.136 

 För att öka den kvalitativa analysens giltighet bör forskaren tillämpa de begrepp som 

uppmärksammats i teorin och applicera dem på det som uttryckts i intervjuerna. På så vis blir 

analysen och sökandet efter en nyanserad förståelse av det undersökta fenomenet, mer 

giltigt.137 

 Att i samhällsforskning helt befria sig och ställa sig vid sidan av sina egna värderingar 

är i dagens läge något som de flesta är överens om, omöjligt. Med detta sagt är därför det 

viktigaste forskaren kan göra att hålla sig medveten om detta. Egna värderingar kan dyka upp 

när som helst i forskningsarbetet, från områdesval, metodval och genomförande, till analys, 

tolkning och slutsats. Således blir det centralt att hela tiden återkomma till detta igenom hela 

forskningsprocessen.138 

 Min studie utgår, som jag redogjort för, från en kvalitativ metod för 

materialinsamlingen. För att minska de risker och brister som det kan leda till så har jag, 

förutom att i första hand varit medveten om att de existerar, också försökt att motverka dessa 

aspekter i möjligaste mån. Transparensen är en viktig del för att kunna ge tyngd åt sitt 

resultat, därför redovisar jag mitt urval till studien och hur den har genomförts. I och med att 

lyfta fram min arbetsgång så anser jag att det styrker tillförlitligheten, eftersom jag på så vis 

inte döljer viktiga moment i de olika faserna av studien. 

 Som Bryman skriver är det oerhört svårt, om inte omöjligt, att anse sig vara fri från 

påverkan, eftersom forskaren själv lever i det samhälle som studeras. Det har inneburit för 

min del att jag hela tiden har återgått till min teoretiska referensram för att söka stöd i mina 

analyser, medan jag ger mina egna åsikter utrymme i den avslutande diskussionen. 

 

136 Bryman. (2002). s 269-271. 
137 Lantz. (2007). s 100. 
138 Bryman. (2002). s 37. 
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6.9 Genomförande 

Enligt den analysmetod jag valt för min studie så har jag utgått från tre huvudfaser när jag 

förberett och genomfört min undersökning. Första fasen är planeringsfasen, då jag 

formulerade ett syfte och en frågeställning. Frågeställningen är det som styr utformningen av 

vidare arbete då även val av metod. Eftersom formuleringen av min frågeställning handlade 

om att söka en fördjupad förståelse, ansåg jag att en kvalitativ metod var mest lämpad för att 

komma fram till ett tillfredsställande resultat. 

 Mitt val av metod föll på en ännu så länge relativt outforskad variant av intervju, 

nämligen en semistrukturerad intervju per e-post, via Internet. Hur detta påverkar 

forskningsresultatet har jag tagit upp i studiens metodavsnitt, men det förtjänas att påpeka att 

det innebär vissa svårigheter vad gäller förväntad mängd empiri, samt risken för missförstånd. 

Dessutom innebär intervju per e-post att frågorna måste begränsas till antal för att inte 

uppgiften ska te sig oöverskådlig för respondenten. Detta kan tänkas påverka omfånget av 

insamlad empiri, så till vida att den eventuellt hade blivit mer omfattande om intervjuerna 

genomförts på traditionellt vis. Dock anser jag att mina respondenter har svarat kärnfullt och 

framfört många intressanta poänger. 

 Fas två i arbetet handlar om insamling av material. Urvalet av respondenter gjorde jag 

tidigt under arbetets gång, för att säkerställa att jag erhöll vad som kunde antas vara ett 

fullgott antal respondenter. Samtidigt pågick också arbetet med att skriva avsnittet med 

tidigare forskning och teoretisk referensram. 

 När jag med hjälp av tidigare forskning och teoretisk referensram hade färdigställt min 

intervjuguide, så skickade jag ut ett påminnelsemail139 till dem som tackat ja till att delta i 

studien. Dessa personer hade jag tidigare under våren tillfrågat om de kunde tänka sig att 

ställa upp som respondenter i min studie. Mailet fungerade också som en bekräftelse, där jag 

bad respondenterna att skicka tillbaka mailet innan jag skickade mailet med frågorna140 i(det 

vill säga intervjuguiden). Detta för att i möjligaste mån ta etiska hänsyn till att det faktiskt var 

personerna som jag avsåg skulle svara på frågorna, som också gjorde det. 

 Ursprungligen skickade jag påminnelsemailet till fem personer, varav fyra fortfarande 

var intresserade av att delta. Dock visade det sig att svaren var något kortfattade för att ligga 

till grund för studiens slutsatser, varpå jag utökade antalet respondenter till tio, för att erhålla 

en tillfredsställande mängd empiri. Sammanlagt fick jag således svar från tio respondenter, 

med ett bortfall på en person av de ursprungliga fem, som inte var intresserad av att delta. 

139 Bilaga 1 
140 Bilaga 2 
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 När alla svar hade kommit tillbaka inledde jag analysarbetet. Till en början läste jag 

svaren fråga för fråga och skrev ner ord som var återkommande. Efterhand kunde jag se 

mönster bland dessa ord och skapade en helhetsbild över svaren som så småningom ledde 

fram till tre huvudkategorier i enlighet med metoden analytisk induktion, som jag använt. 

Kategorierna har jag använt i resultatavsnittet nedan, som underrubriker; Klädernas betydelse, 

Att förmedla ett budskap och Kläder och identitet, bortsett från underrubriken Bakgrund, som 

innehåller en presentation av deltagarna i studien. 

 

7 Resultat 
 

Nedan följer en redovisning av den empiri jag har samlat in under min studie. Enligt ovan 

beskrivning i avsnittet genomförande så kommer jag att presentera data under rubriker som 

utgör ett slags övergripande kategorier, första rubriken utgör dock bakgrundsinformation om 

respondenterna för att ge en bild av förutsättningarna. I kategorierna framgår resultatets 

koppling till studiens syfte; att försöka nå en djupare förståelse för och beskriva hur unga 

människor, mellan 21-29 år, kommunicerar en del av sin identitet genom hur de väljer att klä 

sig. 
 

7.1 Studiens kontext 

Min empiri utgörs av svar från tio olika respondenter. Könsfördelningen är relativt jämn, med 

sex stycken män, och fyra stycken kvinnor. Männen är mellan 21 och 27 år gamla, tre av dem 

studerar, två innehar chefsposition, varav den ena som kökschef. En av männen är egen 

företagare. Kvinnornas ålder sträcker sig från 22 till 29, tre av dem är studenter och en av dem 

jobbar inom ordermottagning och support. Respondenterna är geografiskt spridda i Svealand 

och Götaland, med representanter både från stora och små orter samt storstäder. 

 Underlaget för min studie består således av respondenter spridda i samhället vad gäller 

både kön, ålder(inom studiens avgränsning; 21-29) och socioekonomisk ställning. 
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Tabell 1: Respondentinformation 

Kön Ålder Sysselsättning 

Kvinna 22 Student 

Kvinna 25 Student 

Kvinna 26 Ordersupport 

Kvinna 29 Student 

Man 21 Student 

Man 23 Student 

Man 24 Egen företagare 

Man 24 Student 

Man 25 Kökschef 

Man 27 Chefsposition 

 

7.2 Klädernas betydelse 

Genom ett antal olika frågor har jag försökt att plocka fram vad kläder betyder för mina 

respondenter. Frågorna har rört intresset för kläder och mode, om det är viktigt att känna till 

vad som är modernt och hur de ser på andra och sin egen syn på kläder.  

 Att det är viktigt att tänka på hur man klär sig är en återkommande åsikt, vilket en 

manlig respondent beskriver så här: 

 
Jag är ganska noga med vad jag har på mig (om jag inte är hemma och slappar i 

soffan) men vad som är mode eller ”inne” bryr jag mig inte om. 

(Man, 24, Egen företagare) 

 

Vare sig det finns något egentligt intresse för kläder och mode så svarar alla utom två att det 

är viktigt att tänka på det. Dessa två som utmärker sig något har dock relativt likartade svar. 

En av dem, en kvinnlig student, 25 år, skriver att mode inte är något hon prioriterar utan 

föredrar praktiska och tidlösa kläder. Den andre är också en kvinnlig student, 22 år, som inte 

är särskilt intresserad av kläder, men tycker att det är nödvändigt att ändå fundera över sitt 

klädval. 

 Ett flertal skriver att de tycker det är roligt med kläder men att de inte följer modet. Alla 

respondenter har likartad åsikt om hur viktigt det är att följa modet och vara medveten om vad 

som är modernt, de tycker att det inte är särskilt viktigt alls. Någon svarar att det är roligt att 

se vad som är inne, men överlag anser de att man ska klä sig i det man trivs i och passar i och 
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inte klä på sig något bara för att det är den senaste trenden. En manlig respondent, student, 24 

år, har en något annorlunda, om än liknande åsikt som övriga, på frågan om betydelsen av 

mode och trender och att hänga med: 

 
Nej, inte ett dugg egentligen. Mode skulle i de bästa av världar vara helt individuellt. 

Men många medier har ganska stort inflytande på många människor. 

(Man, 24, Student) 

 

Ytterligare en manlig student tycker inte själv att det är viktigt att följa trender, men tror att det 

är viktigt för många andra, medan vissa grupper i samhället klär sig helt efter eget huvud och 

bryr sig inte det minsta om gällande mode. 

 När det kommer till att bedöma hur andra personer klär sig, så är svaren lite blandade. Ett 

gemensamt drag är att de allra flesta anger att de tänker på hur folk är klädda om de har något 

speciellt på sig, en klädstil som sticker ut och är extrem. Två av respondenterna, kvinnlig 

student, 22 år och man, egen företagare, 24 år, anger det som enda gången de tänker på vad 

andra har på sig. Fyra av respondenterna anger att de brukar titta på vad andra klär sig i, dels 

för att det är roligt och dels för att bedöma om man själv gillar det eller ej och fundera över hur 

de tänkte när de valde att klä sig på ett visst sätt. Två manliga studenter, 23 och 24 år, tar upp 

det faktum att de tenderar att bedöma andra personer på deras yttre fördomsfullt. Att utifrån 

klädstil bedöma musiksmak, fritidssysselsättningar och personlighet, den ena av de två manliga 

studenterna skriver: 

 
Absolut tänker man på det. Det är ju det första man ser hos en människa man möter. 

Lätt att få fördomar me[!]. Möter man någon som är lite sjaskigt klädd tror man 

gärna att han inte är särskilt trevlig heller även om det inte alls behöver vara så. 

(Man, 23, Student) 

 

Hur respondenterna uppfattar sin egen syn på kläder och om eller hur den har förändrats med 

åren, skiljer sig till en viss del mellan de svarande.  Tre män och två kvinnor svarar att de anser 

sig ha ungefär samma syn på kläder som de haft tidigare. Tre av männen anger att kläder har 

fått en viktigare roll med stigande ålder. Viljan att passa in och att vara mer välklädd ökade i 

samband med när de började på gymnasiet eller på annat sätt bytte miljö och hamnade i nya 

umgängeskretsar. Kvinnlig student, 22 år, anser att betydelsen har skiftat beroende på hur säker 

hon känner sig i sin omgivning, i nytt umgänge är det viktigare att tänka på vad man tar på sig 

och vilket intryck det ger. Kvinnlig student, 25 år, anger att hennes syn har förändrats såtillvida 
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att hon med åren har lärt sig att bara köpa sådant som hon vet att hon kommer använda och 

känner sig bekväm i och att hon också lärt sig att prioritera kvalitet framför pris i vissa 

avseenden. Just att känna sig bekväm anger även en av männen som också ansåg att kläderna 

fått en viktigare roll med åldern: 

 
-Ja, när jag gick i gymnasiet så började kläder ha mer betydelse för utseendet[…]. 

Därefter har jag mer intresserat mig för hur bekvämt kläderna känns och hur jag 

känner mig när jag bär dem. 

(Man, 25, Kökschef) 

 

Inledningsvis spelade alltså klädernas utseende en större roll, men har fått ge plats åt mer 

bekväma plagg. 

 

7.3 Att förmedla ett budskap 

Ett antal frågor hade för avsikt att skapa en bild av vad respondenterna anser om budskap och 

påverkan från andra när det gäller kläder. 

 I avseendet hur viktigt respondenterna tror att det är för människor att förmedla något 

med sin klädsel så varierar svaren från väldigt viktigt, till inte alltför viktigt. Många av 

respondenterna tror eller anser dock, att det skiljer mycket mellan olika grupper i samhället och 

från person till person. Man, 24 år, egen företagare, anar att det är väldigt viktigt för dem som 

inte är så säkra på sig själva, ytterligare en man, student, 21 år, tror att det har att göra med att 

själv känna sig bättre och bli accepterad av andra människor. Medan en kvinnlig student tror 

att det är mer viktigt för kändisar och människor med chefspositioner att förmedla ett budskap 

med sina kläder. Personen, man, kökschef, 25 år, som angav det som väldigt viktigt att 

framföra ett budskap genom sitt klädval resonerar enligt följande: 

 
-Jo jag tror att det är väldigt viktigt för människan att kunna förmedla genom klädsel 

hur hon känner sig. Samhället är utformat för att hon skall förmedla mycket med 

hennes utseende. 

(Man, 25, Kökschef) 

 

Vid en generell översikt på många av svaren på alla frågor som ställts till respondenterna så 

finns det en allmän tendens att kunna skönja en likartad åsikt, även om den inte är så explicit 

formulerad som i ovanstående citat. 
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 Ett nyckelord när det kommer till vad för typ av budskap som respondenterna tror att folk 

vill förmedla är tillhörighet. Fyra av respondenterna anger stil eller tillhörighet till särskild 

grupp. Det gäller både förmedlingen av vilken musikstil man gillar och om man tillhör en viss 

grupp i samhället som utmärker sig genom en viss klädstil, såsom punkare eller hiphop. Fyra 

andra respondenter formulerar sig i termer av personlighet, personlighetstyp och hur man är. 

En av respondenterna tror att det är fråga om att förmedla budskapet här är jag, vilket kan 

sägas vara likvärdigt med att vilja förmedla vad för typ av person man är. Tre av 

respondenterna har också angivit ekonomisk status eller samhällsklass som ett budskap som 

förmedlas med hjälp av val av kläder. En respondent tar upp möjligheten att det man vill 

förmedla kanske inte alltid är detsamma som man är: 

 
[…] inte heller helt sällan förmedla och reflektera en tänkt personlighet, alltså att 

man luras lite med sin klädstil. 

(Man, 24, Student) 

 

Citatet tar upp både möjligheten att vilja framhäva en viss identitet men också att kläderna kan 

dölja en identitet och därmed lura omgivningen. 

 Respondenternas tankar kring vad, eller om, de själva vill förmedla något med hur de klär 

sig skiljer sig något. Man, 24 år, egen företagare, tänker ganska mycket på vad han förmedlar, 

eftersom han anser att det är viktigt att ge ett bra intryck hos kunderna, och gäller det en större 

kund klär han sig ytterligare lite ”finare” beroende på situationen. Man, student, 23 år, skriver 

att han självklart vill förmedla till viss del sin personlighet, och ytterligare en manlig student, 

24, vill att folk ska relatera hans klädstil till musiksmak. 

 Övriga respondenter lyfter inte fram att de vill förmedla något speciellt men att de tänker 

på hur de klär sig beroende på ändamål. Överlag är det många som anger arbetsplatsen som ett 

sammanhang där man är mest noga med hur man klär sig. Kvinna, 26 år, som arbetar med 

ordersupport, skriver att hon aldrig skulle gå till jobbet i trasiga jeans eller ”flummiga” kläder, 

men om hon går och handlar så kan det bli alltifrån mysbyxor till fotbollskläder. Den allmänna 

åsikten är att hemma, på promenad eller när man går till affären så är det inte så noga med vad 

man klär på sig, medan det är viktigare när man vistas med människor man inte känner. Vid 

festligare tillfällen anger ett flertal att det är mer uppklätt som gäller. Att ha olika kläder 

beroende på aktivitet är ett återkommande svar, både indelat mellan mer avslappande 

situationer eller inte och mellan vilken funktion kläderna fyller, till exempel vid fysisk 

aktivitet. En kvinnlig student, 29 år, anser det vara särskilt viktigt att tänka på vad man klär på 
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sig för att ge ett bra intryck vid första mötet, i synnerhet om det gäller att gå på 

anställningsintervju. Följande citat sammanfattar relativt väl hur respondenterna ser på sina 

egna val av kläder i olika situationer: 

 
Jag har fritidskläder och icke-fritidskläder kan man väl säga. Hemma har jag ofta 

joggingbyxor […] vid lite ”finare” träffar med kompisar har jag ofta jeans och någon 

topp. […] snyggare än ”hemmakläder”. 

(Kvinna, 25, Student) 

 

 Ungefär hälften av de tillfrågade anser att reklam och media påverkar vad de väljer att köpa. 

Vissa uttalanden är väldigt fasta i sin formulering som till exempel att det är självklart att 

modebolagen sätter trenden (man, 27 år, chefsposition) eller att det är därifrån hon får mest 

inspiration (kvinna, 26 år, ordersupport). En kvinnlig student, 29 år, tar upp kändisars 

inflytande över tonårstjejers klädval, att de vill vara precis som kändisarna och tar efter deras 

stil. En manlig respondent, 25 år, kökschef formulerar det som att eftersom det som finns att 

välja på i affären är dithängt av klädbranschen så är det ju de som bestämmer. Två 

respondenter svarar kort och gott ja på frågan om medier och andra påverkar deras klädval.  

 Fem respondenter är mera inne på att det är personer i deras omgivning som påverkar 

deras klädval mest, även om ett par av dem inte utesluter medier och reklamens påverkan. Tre 

av dessa skriver att om någon påpekar att något inte passar eller ger smakråd i provhytten, så är 

det lätt att tveka på om de ska välja det plagget, alternativt fortsätta att använda det. En manlig 

student, 23 år, anser sig mer påverkad av sin omgivning än av reklam, och en kvinnlig student, 

25 år, skriver att hennes bästa och enda klädkritiker är hennes man. 

 

7.4 Kläder och identitet 

I princip alla frågor som ställdes till respondenterna har en underton som kan kopplas till 

identitet eller identitetsskapande, inte minst de som hör samman med budskap och hur man 

klär sig beroende på situation. En fråga berörde särskilt associationen mellan kläder och 

identitet. 

 Eftersom flertalet av respondenterna har avgivit kärnfulla och koncisa svar på den frågan 

kommer jag att presentera dem som citat nedan: 
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För en del hör nog dessa ord ihop. Identiteten visas, eller synliggörs, för andra 

människor vid första anblicken. Man kanske vill visa vart man hör hemma[…] Jag 

tycker inte att min identitet syns genom mina kläder. […] 

(Kvinna, 26, Ordersupport) 

 

Jag tänker på att klädseln kan vara ett sätt att förstärka sin identitet och att en del 

verkar ”gömma sig” bakom sina kläder. 

(Man, 24, Egen företagare) 

 

Att alltför många spenderar alldeles för mycket pengar på kläder och därmed alldeles 

för mycket pengar på att försöka visa sin identitet eller möjligtvis att skapa en 

identitet. 

(Man, 24, Student) 

 

Människor som måste klä sig på ett visst sätt för att synas, som har sin identitet i 

kläderna. Har man någorlunda stark självkänsla och själv vet vem man är -innerst 

inne- behöver man inte bekräfta det med ett visst klädesmärke eller stil. 

(Kvinna, 25, Student) 

 

[!]kläderna kan både visa och dölja enms[!] identitet[!] 

(Kvinna, 22, Student) 

 

Man kan sätta ihop orden för att så som man klär sig, så blir ens identitet. 

(Kvinna, 29, Student) 

 

Ovanstående citat visar en mer eller mindre stark koppling mellan kläder och identitet. Vissa 

ser det som en självklarhet, medan några problematiserar det och drar paralleller till självkänsla 

och försök att skapa en identitet genom att köpa särskilda kläder. Följande uttalanden tar mer 

fasta på att identiteten är något som är skilt från ens klädsel: 

 
Kläder får mig att tänka på stil… medan identitet har mer med ens beteende att göra. 

(Man, Student, 21) 

 

Hmm kläder är något man har på sig, identitet är den personen man är[!] 

(Man, 27, Chefsposition) 

 

Identiteten hänvisas i citaten till att vara personen i sig och att ha med beteendet att göra, 

medan kläder tillhör ytan av människan. 
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8 Analys 

 

I följande avsnitt avser jag att koppla mitt resultat till de teorier och begrepp jag har ställt upp i 

min teoretiska referensram. För att skapa en logisk ordning kommer jag att använda samma 

rubriker och därunder väva samman teori med min empiri.  

 

8.1 Symbolisk interaktionism 

Eftersom min studie kan sägas handla om vikten av kläders symbolvärde, så faller det sig 

naturligt att utgå från symbolisk interaktionism vid tolkning och analys av empirin. Enligt 

Mead så byggs självet och identiteten upp av en ständigt pågående symbolisk interaktion med 

omvärlden i olika relationer och efterhand lär sig individen att förstå förutsättningar för olika 

situationer. Förmågan att kunna bedöma olika situationer när det kommer till klädval framstår 

relativt tydligt bland respondenternas svar. Man, 24 år, egen företagare, har en väl utvecklad 

uppfattning om vikten av att presentera sig på olika sätt beroende på sammanhang. När han 

träffar en mindre eller medelstor kund klär han sig något ledigare än när han möter stora 

kunder vilket kan antas, enligt honom, kräver en mer formell klädsel med till exempel slips och 

skjorta. 

 En viktig hörnsten i den symboliska interaktionismen är ”definitionen av situationen”, 

som också hör ihop med den sociala interaktionen. När en individ finner sig i en ny situation, 

så gör både denne och övriga deltagare en omedelbar tolkning för att kunna definiera 

situationen. En av teoretikerna på området, Gregory Stone, anser det viktigt att fästa större 

hänsyn till den ickespråkliga interaktionen. I det sammanhanget spelar synen en stor roll och 

det som ses är företrädesvis klädsel. Två av de manliga studenterna uppvisar en medvetenhet 

om att det vid detta tillfälle i den sociala interaktionen finns utrymme för felbedömningar 

grundat på fördomar. De skriver att det är lätt att döma någon att ha en viss personlighet utefter 

vad personen har på sig. Flera av respondenterna tar också upp att de själva tänker på vad de 

klär på sig, just för att undgå att bli tolkade som illa klädda i särskilda sammanhang. 

 Nuet är ytterligare en grundkomponent i teoribildningen symbolisk interaktionism. 

Tillsammans med den pragmatiska synen att det är människors handlande som kan ge 

förståelse för individer eller grupper, och tanken på att handlingarna inte enbart är en produkt 

av uppfostran utan något som ständigt utvecklas vartefter erfarenheter ackumuleras, kan det ge 

förståelse för de tankar som några respondenter hade rörande hur deras syn på kläder hade 

förändrats över tid. Vid miljöombyte och med åldern har olika fokus legat till grund för vad de 
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har klätt sig i, en respondent svarar att på gymnasiet fick utseendet stor betydelse och det var 

viktigt att vara snyggt klädd, men erfarenhet med åren hade fört honom i riktningen mot att 

lägga större vikt vid bekvämlighet och funktion än enbart utseende. 

 

8.2 Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv 

Utifrån Goffmans grundtankar kring den dramaturgiska modellen med bakre och främre 

regioner, aktör och publik, går det att koppla många av de svar som respondenterna givit. Inte 

minst på frågan huruvida de förmedlar något med sin klädsel medvetet och om del klär sig 

olika beroende på situationen. Överlag svarar alla respondenter att det är skillnad på vad man 

väljer att klä sig i hemma eller på promenad. Mot vad man väljer att klä på sig på jobbet eller i 

sammanhang med människor som inte är bekanta med. Vid dessa tillfällen väljs klädseln med 

större omsorg, och man är mån om att ge ett tillfredsställande intryck. Bland annat kvinna, 26 

år, som arbetar inom ordersupport har klara regler för vad hon anser vara acceptabel klädsel på 

jobbet, medan det inte alls spelar så stor roll vad hon har på sig hemma eller om hon går ett 

ärende till affären. 

 Hennes uttalande är ett målande exempel på vad Goffman benämner bakre och främre 

regioner. I den bakre regionen är det mer informellt och avslappnat och de normer som 

Goffman gör gällande för interaktionen i de främre regionerna spelar ingen större betydelse. 

Däremot så spelar vi mer formella och stiliserade roller i den främre regionen som hör samman 

med de normer som bygger på respekt för övriga i sammanhanget. Samtidigt finns det också en 

vilja att påverka andra i situationen att skapa en viss uppfattning om vem individen är. Detta 

görs bland annat genom symboler, där kläder kan ses som en synnerligen tydlig symbol. Att 

bära ett visst märke kan vara en vilja att uppvisa en statussymbol. Vilket också respondenter i 

min studie bekräftar. När det rör sig om vad för typ av budskap som de tror att andra 

människor vill förmedla med sin klädsel, så svarar ett antal att det rör sig om samhällsklass och 

status. Goffman benämner sin bok ”The presentation of self in everyday life” som en studie i 

”impression management”, vilket gör gällande att det inte enbart handlar om status, utan även 

andra intryck vill förmedlas. Detta återspeglas också bland svaren från respondenterna som tar 

upp bland annat personlighet, hur man är och om man tillhör någon speciell grupp eller 

musikstil. 

 Slutligen visar Goffman med ett exempel, att om alla visste allt om en given situation och 

också vad den skulle leda till, så var det ingen som behövde förlita sig på att ta intryck av 

övriga i situationen. Men eftersom sådana tillfällen ytterst sällan uppstår, så blir det en naturlig 

följd, som en form av överenskommelse, att både lita på vad andra sänder för budskap via 

40 



symboler och själv ta ansvar för vad man sänder ut. En respondent uttrycker det som att det är 

viktigt att presentera ett välvårdat yttre. Både för att förmedla rätt intryck men också som ett 

sätt att visa respekt för övriga. 

 

8.3 Identitet 

Som nämnts tidigare finns det en genomgripande koppling till identitet mer eller mindre genom 

hela studien. I stort sett alla frågor går att relatera till identitetsskapande processer. Oavsett om 

respondenterna medgivit att de är intresserade av mode och anser att det är viktigt att förmedla 

budskap och tänka på hur man klär sig i olika situationer eller ej, så är det tämligen tydligt att 

alla spelar efter spelets regler ändå.  

 Enligt symbolisk interaktionism är identitet individens uppfattade sociala placering. Både 

i förhållande till andra, vad individen säger till sig själv att den är och det individen försöker 

kommunicera till andra. Två av respondenterna i studien anger att det är personlighet eller hur 

man är de vill försöka kommunicera genom klädvalet, en respondent vill gärna att andra ska 

relatera hans klädstil till musiksmak. 

 Vidare så innebär identitet för symbolisk interaktionism att det finns olika sorters 

identiteter och nivåer på dessa. Alltifrån grundläggande, såsom kön, till mer flyktiga och 

lättföränderliga som medlem i en viss förening. Klädsel torde vara en identitetsmarkör av det 

flyktiga slaget, som går att ändra relativt enkelt. Som jag nämnt tidigare tar några respondenter 

upp hur de förändrat sin syn på kläder med åren, att utseende har fått större betydelse, och 

stilen har ändrats anpassat till olika stadier i livet. Även tanken att man iklär sig olika 

identiteter beroende på situation, till exempel pappa i hemmet, men läkaridentiteten på jobbet, 

återfinns bland respondenterna. I hemmet är man sig själv och klär sig precis efter tycke och 

smak, medan det gäller att uppvisa en form av identitet som till exempel välvårdad i 

sammanhang utanför hemmet. En kvinnlig respondent lyfter fram särskilt situationen vid en 

anställningsintervju där det är viktigt att framstå som noggrann och duktig, att avge ett gott 

första intryck. Samma respondent kopplar också helt ihop identitet med kläder, att så som man 

klär sig så är ens identitet, vilket tyder på en stark tro på kläder som identitetsmarkörer för 

andra personer i omgivningen. 

 Giddens tankar om identitet utgår från det postmoderna samhället där det har blivit allt 

vanligare att se på identitetsskapandet som en ständigt pågående process som måste 

underhållas och ifrågasättas. Därför kallar Giddens identitetsskapandet för ett reflexivt projekt 

och i detta inkluderas även yttre drag, det vill säga hur man klär sig och smyckar sig. Att kläder 

är en del i den reflexiva processen är mer eller mindre uppenbart överlag bland respondenterna 
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även om vissa vänder sig ifrån tanken. Jag har tidigare nämnt respondenterna som har haft 

olika syn på kläder mellan olika faser i livet, klädstilen har anpassats för att passa in i deras nya 

identiteter som gymnasiestudent och senare som ung vuxen. Två av respondenterna tar upp 

kläder som ett sätt att både förstärka sin identitet men också en möjlighet till att gömma den, 

att använda en viss typ av kläder för att inte framstå som den personlighetstyp de i själva verket 

är. 

 Giddens uttrycker modernitetens påverkan på identitetsskapandet som att vi är inte vad vi 

är, utan vad vi gör oss till. Denna uppfattning delar en respondent i allra högsta grad, fast hans 

åsikt är kritisk, han menar att folk spenderar alldeles för mycket pengar på kläder för att genom 

dem kunna skapa sig en identitet, samma respondent anser också att i de bästa av världar skulle 

mode vara helt individuellt, och därmed inte kunna vara ett sätt att sälla sig till den stora 

massan för att erhålla en trygg identitet i ett homogent(i avseendet mode/trender) samhälle. 

 I likhet med Giddens så relaterar Finkelstein identitet till moderna företeelser, som i viss 

utsträckning kan kopplas samman med Giddens reflexiva projekt. Finkelstein hävdar att vi 

befinner oss i en epok där intryck är betydelsefullt, och vi blir alltmer självmedvetna och 

upptagna med att tänka på hur andra ser på oss. Precis som respondenten ovan som anser att 

människor lägger alltför mycket pengar på att skapa sig en identitet genom att köpa vissa 

kläder så anser Finkelstein att självet har blivit kommersialiserat i dagens samhälle. Ytterligare 

en respondent är inne på samma linje och hävdar att vissa människor måste klä sig på ett visst 

sätt för att synas och visa upp sin identitet med kläderna, sen resonerar hon vidare att de som 

har tillräckligt bra självkänsla inte har samma behov att visa upp sig genom sin klädsel. 

Kommersialiseringen visar sig också i frågan om hur eller om media och reklam påverkar, en 

respondent svarar att det är därifrån hon får sin mesta inspiration, och några skriver att det är 

modebolagen som bestämmer, det är de som väljer vad som ska finnas tillgängligt i affären. 

 Dock finns det två respondenter som helt skiljer mellan identitet och kläder, och säger att 

identitet är det man är medan kläder är det man har på sig. 

 Finkelstein tar också upp att även Aristoteles redan under antiken resonerade i tankar om 

att det fanns kopplingar mellan temperament och hur man framträdde. Vilket inte gör det så 

svårt att förstå att respondenterna överlag tenderar att koppla samman kläder, och hur de tänker 

vad gäller val av kläder i olika situationer och hur de reagerar på vad andra har på sig, med 

saker som personlighet och identitet, eftersom tankarna existerade långt före modernitetens 

konsumtionssamhälle. 
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9 Diskussion 
Jag finner det vara av intresse att inleda min avslutande diskussion av studien med att relatera 

det jag har kommit fram till med hur slutsatserna ser ut i de böcker jag har presenterat som 

tidigare forskning. 

 Inledningsvis valde jag att ta upp hur företrädare för området marknadsföring ser på, som 

de kallar det, konsumentbeteende. Att utvecklingen har lett fram till att de tar hänsyn till hela 

processen som följer med ett inköp, det vill säga både före, under och efter köpet, tycker jag 

kan ses som symptomatiskt för samhället vi lever i. Det hör samman med den tanken att 

konsumenter ofta väljer att köpa en viss produkt på grund av dess mervärde, köpet grundas inte 

enbart på funktion utan också särskilda metaegenskaper som tillskrivits produkten, oftast 

genom reklam för den. Inom marknadsföringen kallas det för ”selfconcept attachment”, att 

varan hjälper till att etablera användarens identitet. Det finns talrika konnotationer med det 

tankesättet bland respondenternas svar i undersökningen. Deltagarna i studien tog bland annat 

upp status, grupptillhörighet och personlighet som exempel på budskap som de tror att 

människor vill förmedla med sin klädsel. 

 Eftersom dessa tankegångar inte är främmande i dagens samhälle, utan snarare regel, så 

arbetar marknadsförare med att rikta in sig på målgrupper för att kunna skapa anpassade 

mervärden på produkter för olika grupper i samhället. Boken ”Consumer behaviour” hävdar att 

nästan all information som når oss har bearbetats av en marknadsförare, vilket lämnar oss i 

”marknadsförarnas våld”. Jag finner dock en viss medvetenhet om detta bland respondenterna, 

de skriver saker som att det är modebolagen som bestämmer och modebranschen bestämmer 

vilka kläder det finns att välja på i affärerna. Så även om förhållandet är svårt att påverka så 

finns det en kännedom om det.  

 I mitt tycke för Joanne Finkelstein fram både mycket träffande resonemang, vad avser 

likheten med vad respondenterna i min studie har svarat, men uttalar också vissa förhållanden 

som sanningar, vilket jag finner en del motsägelser för i svaren från min undersökning. 

Finkelstein skriver i likhet med Goffman, att vi är medvetna om att människor omkring oss 

gjort ett aktivt val att presentera sig på ett visst sätt, ändå väljer vi att ta det för sant. Finkelstein 

problematiserar det vidare i koppling till västvärldens värdesättning av den fysiska 

uppenbarelsen vilket legitimerar ett sätt att bedöma personers karaktär som falskt. Till detta 

resonemang finner jag ett antal kopplingar i min egen studie. Flera av respondenterna talar om 

att kläder kan användas både för att framhäva eller dölja ens identitet, och även till att försöka 

skapa och eftersträva en önskad identitet. Men därmed tycker jag också att det visar på en 
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medvetenhet i förhållandet som jag inte finner att Finkelstein känns vid på samma sätt i sin 

framställning. 

 Finkelstein tar också upp att de allra flesta bryr sig om hur de ser ut, även om intresset för 

kläder är litet. Samma sak har jag lyft fram i resultat- och analysavsnitten tidigare. Finkelstein 

skriver också att den organiska relation som finns mellan populärkultur och personliga 

värderingar är omöjlig att blottlägga orsaksmässigt men samtidigt lika omöjlig att förneka. 
Denna formulering finner jag på samma gång förklara och på ett gäckande vis framföra kärnan 

i vad jag på sätt och vis vill komma åt i min studie. 

 Ur ett övergripande perspektiv anser jag att mitt syfte är uppnått och min frågeställning 

besvarad. Syftet att söka en djupare förståelse för hur unga människor ser på kläders 

kommunikativa förmåga och funktion, genom en kvalitativ undersökning, tycker jag mig ha 

uppnått. Respondenterna har genom mina frågor svarat ur flera olika infallsvinklar på frågan 

om det finns budskap som förmedlas via klädsel, vad för typ av budskap, och även hur deras 

egen syn på ämnet ser ut. Identitetsdimensionen är en ständigt närvarande underton i frågorna 

och svaren, som jag tycker bekräftas med ovanstående resonemang rörande den organiska 

relationen mellan populärkultur och personliga värderingar. Det vill säga, hur gärna man än vill 

och anser sig vara helt frikopplad från de gängse uppfattningarna om vad som är acceptabelt att 

klä sig i, så är det ändå till en viss grad omöjligt att helt lyckas med detta. 

 Människor använder i regel sina egna erfarenheter som referensramar för att bearbeta och 

tolka information, så har även jag gjort när jag gått igenom svaren från mina respondenter, men 

har i så stor utsträckning som möjligt försökt upprätthålla kopplingar mellan teori och empiri i 

analysavsnittet. Mina egna tankar tänker jag därför ge utrymme här i diskussionsavsnittet. För 

det första beredde det mig stort nöje att bearbeta mitt material och jag erhöll många nya intryck 

och synvinklar på ämnet vartefter jag arbetade mig igenom svaren. Något som förvånade mig, 

men som jag inte tagit upp i resultatet, eftersom det inte var fokus för min studie, var 

skillnaden, eller snarare avsaknaden därav, mellan män och kvinnor. I allmänhet betraktas 

mode och kläder som ett större intresse hos kvinnor, men bland respondenterna återfanns det 

ett flertal män med ett uttalat intresse för kläder, medan några av kvinnorna sade sig se det mer 

som en nödvändighet. Dessutom väntade jag mig inte att få svar som problematiserade ämnet, 

vilket jag fick, och som jag anser var till gagn för min studie. 

 Under arbetets gång har ytterligare frågor och nya idéer och infallsvinklar på ämnet dykt 

upp. Exempelvis rör det sig om valet av metod, kanske skulle intervjuer ansikte mot ansikte ge 

en helt annan bild, än vad jag åstadkom med intervjuerna över Internet. Inte därmed sagt att de 

skulle bli varken bättre eller sämre, eftersom jag finner en poäng i att ha genomfört dem på så 

44 



vis att respondenterna kan sitta i sin egen miljö och i lugn och ro svara på frågorna, och inte 

känna sig påverkade av intervjuaren. I ett sådant fall vore en diskussion om intervjuareffekter, 

som jag tagit upp i mitt metodavsnitt, av intresse, då skulle intervjun även kunna ses som en 

slags observation av respondenten, hur den reagerar på olika typer av frågor. Detta eftersom 

jag föreställer mig att vissa av frågorna nog kan kännas lite för privata att svara på i en 

traditionell intervjusituation. Å andra sidan ger det utrymme för uppföljningsfrågor och således 

ett rikare material om samspelet fungerar mellan intervjuare och respondent. 

 Vidare anser jag att det vore mycket intressant att utforma någon slags tvärvetenskaplig 

studie, där till exempel både ämnesområdena företagsekonomi(marknadsföring) och psykologi 

inkorporerades i studien. I ett sådant fall skulle det vara möjligt att använda flera olika metoder 

för att komma fram till ett fullödigt resultat, såsom observationer i butiker, enkäter på stan och 

ett antal djupintervjuer. 

45 



Litteratur- och källförteckning 
 
Litteratur 
 
Allwood, Carl Martin(red.) 
Perspektiv på kvalitativ metod (2004) 
Lund: Studentlitteratur 
 
Andersen, Heine och Kaspersen, Lars Bo (red.) 
Klassisk och modern samhällsteori (2007) 
Lund: Studentlitteratur 
 
Becker, Howard S. 
Tricks of the trade How to think about your research while you’re doing it (1998) 
London: The University of Chicago Press, Ltd. 
 
 
Bjereld, Ulf, Demker, Marie och Hinnfors, Jonas 
Varför vetenskap? (2002) 
Lund: Studentlitteratur 
 
 
Bryman, Alan 
Samhällsvetenskapliga metoder (2002) 
Malmö: Liber 
 
Charon, M. Joel 
Symbolic interactionism an introduction, an interpretation, an integration (2004) 
Upper Saddle River: Pearson Education Inc. 
 
De Botton, Alain 
Statusstress (2004) 
Stockholm: Wahlström & Widstrand 
 
Finkelstein, Joanne 
The fashioned self (1991) 
Cambridge: Polity Press 
 
Finkelstein, Joanne 
After a fashion (1996) 
Carlton South: Melbourne University Press 
 
Finkelstein, Joanne 
The art of selfinvention (2007) 
New York: I.B. Tauris & Co Ltd. 
 
Gemzöe, Lena 
Feminism (2005) 
Stockholm: Bilda Förlag 

46 



 
Giddens, Anthony 
Sociologi (2003) 
Lund: Studentlitteratur 
 
Giddens, Anthony 
Modernitet och självidentitet Självet och samhället i den senmoderna epoken (2005) 
Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB. 
 
Goffman, Erving 
The presentation of self in everyday life (1990) 
London: Penguin Books Ltd. 
 
Goffman, Erving 
Jaget och maskerna (1995) 
Rabén Prisma 
 
Hartman, Jan 
Vetenskapligt tänkande Från kunskapsteori till metodteori (2004) 
Lund: Studentlitteratur 
 
Lantz, Annika 
Intervjumetodik (2007) 
Lund: Studentlitteratur 
 
Mann, Chris och Stewart, Fiona 
Internet communication and qualitative research A handbook for researching online (2000) 
London: SAGE Publications Inc. 
 
Månsson, Per (red.) 
Moderna samhällsteorier Traditioner Riktningar Teoretiker (2003) 
Stockholm: Bokförlaget Prisma 
 
Nylén, Ulrica 
Att presentera kvalitativa data Framställningsstrategier för empiriredovisning (2005) 
Malmö: Liber 
 
Ritzer, George och Goodman, Douglas J. 
Sociological theory (2003) 
New York: The McGraw-Hill Companies Inc. 
 
Solomon, Michael, Bamossy, Gary och Askegaard, Søren 
Consumer behaviour A European perspective (2002) 
Essex: Pearson Education Ltd. 
 
Sveningsson, Malin, Lövheim, Mia och Bergquist, Magnus 
Att fånga Nätet Kvalitativa metoder för Internetforskning (2003) 
Lund: Studentlitteratur 
 
 

47 



Trost, Jan och Levin, Irene 
Att förstå vardagen –med ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv (2004) 
Lund: Studentlitteratur 
 
Elektroniska källor 
 
http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_1066067.svd (2008-04-17) 
 
http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000334/god_forskningssed_3.pdf s. 3 
(2008-04-18) 
 
http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf (2008-04-18) 
 
http://www.vr.se/huvudmeny/omvetenskapsradet.4.4b3ca0f810bf51c922780002034.html 
(2008-04-18) 
 
 
 

48 

http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_1066067.svd
http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000334/god_forskningssed_3.pdf
http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf
http://www.vr.se/huvudmeny/omvetenskapsradet.4.4b3ca0f810bf51c922780002034.html

