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Sammanfattning

Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka och fördjupa oss i värdekonflikter

kopplat till fast fashion, och ta del av hur kvinnliga studenter vid Uppsala universitet

konsumerar kläder och förhåller sig till fenomenet. Studien har en fenomenologisk

utgångspunkt och utgår från tio informanters perspektiv och upplevelser som samlats in

genom semistrukturerade intervjuer. Vi analyserar materialet genom transkribering, kodning

och metoden Ad Hoc som tillåter oss att använda flera analysmetoder för att tolka och skapa

mening i materialet. Det teoretiska ramverken som utgör grunden för studien är Pierre

Bourdieus och Beverly Skeggs teorier med specifikt fokus på begreppen habitus, kapital,

distinktion, smak, respektabilitet, femininitet och disidentifikation. Resultatet av detta arbete

visar att det uppstår värdekonflikter hos yngre kvinnliga studenter då de upplever miljöfrågor

svårhanterliga i kombination med samhällets identitetsnormer. Informanterna upplever att det

finns flera normer kopplat till att vara kvinna med fokus på utseendet, hur de konsumerar

kläder och hur de ständigt förväntas vara den bästa versionen av sig själva. Studien visar att

informanterna påverkas av samhället genom olika digitala plattformar och sociala medier,

men att de även erhållit värderingar och en identitetsbild av sig själv från sin familj och

uppväxtmiljö. Värdekonflikterna som informanterna upplever resulterar i att fler av dem

börjat handla mer kläder från second hand-butiker, och medvetet anstränger sig för att

konsumera mer hållbart i hopp om att minska negativa känslor. Mot bakgrund av detta bidrar

studien med viktig information kring värdekonflikter i en sociologisk och samhällsmässig

kontext.

Nyckelord
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förväntningar.
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1. Inledning
Idag konsumerar människor mer än någonsin och begreppet “fast fashion” (på svenska snabbt

mode) har etablerats inom klädbranschen. Fast fashion är ett relativt nytt fenomen, och

begreppet definieras som den ständiga jakten på de allra senaste trenderna inom mode.

Bakgrunden till namnet kommer från den korta livslängden som kläderna inom kategorin är

kända för och har främst ett billigt pris (Niinimäki, et.al., 2020). Ur ett etiskt-och

miljömässigt perspektiv finns det möjligheter att påverka hållbarheten genom att granska

företagens hållbarhetsstrategier i samband med konsumtion. Att värna om klimatet och

granska företag är väsentligt enligt FN (2016) för att framtida generationer ska kunna leva

med samma möjligheter som ges idag. Det förekommer även allt mer skandaler som

involverar problematik kring barnarbete, låga löner, hälsofaror och rasism i produktionen av

dessa textilier. Butiker som producerar fast fashion, och som anses problematiska idag är

bland annat H&M, ZARA och ASOS (Earth.org, 2022). Trots detta så väljer ett stort antal

konsumenter att vända bort blicken från detta och fortsätter konsumera problematiskt utan

större tanke på miljön. En orsak enligt Theodosi (2020) är att det är svårt att motstå pressen

från sociala medier och andra influenser som uppmanar till en ökad konsumtion. Detta

beteende kan vara ett resultat av en värdekonflikt som uppstår då det skapas friktion mellan

deras värderingar och intressen (SBU, 2010 s. 229).

Enligt Avfall Sverige (2017) köper den genomsnittliga svensken 12,5 kg nya plagg per år,

samt 0,9 kg second hand (begagnade kläder). 72% av svenskarna anser att de överkonsumerar

kläder som de inte är i behov av. Det är främst yngre kvinnor som konsumerar över

genomsnittet, och en stor del av deras garderober består av kläder som aldrig eller knappt

används. Studenter i Sverige är en grupp människor med lägre inkomst att tillgå än

exempelvis människor som jobbar heltid. Detta gör att fast fashion främst anses vara ett

billigare alternativ. Med den begränsade ekonomiska situationen blir det särskilt viktigt för

grupper som studenter att prioritera sina inköp, vilket bland annat kan påverka sättet de

konsumerar kläder på (SvD Näringsliv, 2020).

De negativa aspekterna med fast fashion upplyses återkommande genom sociala medier och

avslöjar undersökningar och lägesrapporter gällande osunda arbetsförhållanden samt

miljörisker under produktionen av fast fashion (Arbetet, 2021; Aftonbladet, 2022). Detta sker
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samtidigt som samhällets normativa förväntningar influerar och påverkar unga kvinnor till att

konsumera samt uppmanar dem till att klä sig och se ut på ett sätt som anses åtråvärt

(Forskning.se, 2010). I takt med den stigande inflationen som sker världen över har många

studenter även svårt att få pengarna att räcka till, vilket gör dem till en passande målgrupp för

fast fashion (Tidningen näringslivet, 2022). Samtidigt har många av dagens yngre studenter

vuxit upp under en rådande klimatkris vilket gör att medvetenheten kring konsekvenserna av

fast fashion har ökat gente mellan dem (Yle, 2020). Dessa förhållanden har potential att

generera värde- och känslokonflikter gällande konsumtionslust och konsumtionsskam, och vi

avser i denna studie att studera och intervjua hur yngre kvinnliga studenter upplever detta.

Vi anser att det är intressant att studera hur yngre kvinnliga studenter vid uppsala universitet

väljer att hantera motstridiga ideal och värdekonflikter som kan uppstå. Värdekonflikterna

kan ha grundats i individens egna värderingar, ekonomiska tillgångar, samhällets normativa

förväntningar på hur de “bör” klä sig eller hur de “bör” konsumera för att bidra till en mer

socialt och ekologiskt hållbar värld. I denna studie kommer vi att intervjua tio stycken

kvinnliga studenter inom åldersspannet 20-25 år, vilka alla studerar på uppsala universitet.

Detta låter oss ta del av deras upplevelser och erfarenheter av värdekonflikter kopplat till

klädkonsumtion. Genom att studera detta fenomen hoppas vi kunna bidra med relevant

kunskap kring hur olika samhällsideal och individuella faktorer påverkar unga kvinnor samt

skapar ambivalens i deras värderingar. Med begreppet fast fashion menar vi den skadliga

produktionsprocessen, den förhöjda konsumtionen samt det billiga priset vid försäljning. Vi

anser därför att det är relevant att använda begreppet för att belysa just denna problematik.

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie är att undersöka värdekonflikter kopplat till fast fashion, med

erfarenheter från kvinnliga studenter vid Uppsala universitet. Av särskilt intresse är att

analysera studenternas konsumtionsvanor och hur de påverkas av samhällets förväntningar

och normer. Vi vill även jämföra vilka förhållningssätt studenterna har till mode och kläder

då detta kan variera från person till person och generera olika värdekonflikter kopplat till

fenomenet. Vi avser att analysera hur denna grupp konsumerar kläder i allmänhet för att

sedan undersöka om de upplever värdekonflikter mellan deras konsumtionslust och egna

värderingar kring klimatet och en etisk modeproduktion. Genom att ta del av gruppens

upplevelser och syn på fenomenet ämnar vi besvara dessa tre frågeställningar:
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- Vilka normer och förväntningar upplever kvinnliga studenter vid Uppsala universitet

att det finns på dem kopplat till klädkonsumtion?

- Upplever denna grupp att det uppstår värdekonflikter mellan deras egna värderingar

och normativa förväntningar kopplat till deras klädkonsumtion?

- Hur påverkar dessa värdekonflikter sättet som gruppen konsumerar kläder på?

1.2 Disposition

I kommande kapitel kommer vi redogöra för den tidigare forskning som finns om vårt valda

ämne där 14 vetenskapliga artiklar sammanfattas under olika kategorier. Därefter redogörs

studiens teoretiska ramverk och en begreppsförklaring om Pierre Bourdieus begrepp habitus

och kapital, distinktion och smak, samt Beverly Skeggs begrepp respektabilitet, femininitet

och disidentifikation. I kapitel 4 presenteras den metod, metodansats och det urval som

använts i denna studie, samt redogörs för vilket material som samlats in. Vi redovisar även

hur vi analyserat och bearbetat empirin som samlats in samt hur kodningen gått till. Detta

följs upp med etiska överväganden där vi som författare redogör hur vi förhållit oss till de

forskningsetiska principerna samt egna etiska reflektioner. I kapitel 5 presenteras resultatet av

studiens datainsamling, som analyseras löpande med hjälp av teorierna. I kapitel 6 summeras

resultatet och frågeställningarna besvaras utifrån det. Vidare redogör vi även för diskussioner

om uppsatsens olika moment i relation till resultat och analys. Uppsatsen avslutas med

implikationer för vidare forskning och praktik där tankar och reflektioner kring arbetet tas

upp.

Avslutningsvis redovisas källförteckningen och källorna som använts som underlag i denna

studie och därefter presenteras bilagorna.
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2. Tidigare forskning

I detta kapitel kommer vi att redogöra för insamlingsprocessen av litteratur och tidigare

forskning kring studiens valda område. Detta gjordes i syfte att ta fasta på befintlig kunskap

för att belysa vad denna uppsats kan bidra med för ytterligare information (Stockholms

universitet, 2016). Kapitlet inleds med en sammanfattning om tillvägagångssättet av

insamlingen av den tidigare forskningen, vilka sökord som användes och hur vi valde att

hantera och strukturera upp materialet. Därefter följer en redogörelse över artiklarnas bidrag

och diskussion kring dessa. Redogörelserna kommer redovisas och diskuteras tematiskt

utefter vilka aspekter som texterna har gemensamt.

2.1 Tillvägagångssätt

För att samla in materialet och tillgå kunskap om tidigare forskning använde vi oss av

Uppsala universitetsbiblioteks söktjänst online och en filterfunktion som enbart tillät att

faktagranskade arbeten visas. Detta innebar att resultatet som visades hade genomgått en

kvalitetsgranskning vilken säkerställer en hög standard på den publicerade forskningen. På

detta sätt har den tidigare forskningen inhämtats med trygghet om att de är expertgranskade

(Karolinska Institutet, 2022).

Baserat på studiens valda område och syfte påbörjades sökningsprocessen genom att leta efter

material som innehöll ord som fast fashion, värdekonflikt och konsumtion. Då vi inte hittade

en önskvärd mängd material via dessa sökord valde vi istället att söka på engelska. Detta

hjälpte oss att bredda utbudet till internationella studier vilket även genererade ett bredare

material kopplat till fokusområdet. Sökorden som användes var “Fast fashion and

environment”, “Clothes and woman, young”, “Young female and consumer”, “Value conflict

and consumption”, “Value conflict and consumption, cloth*” och “Value conflict”. När

relevant material samlats in granskades alla artiklarna noggrant. Utifrån innehållet skapades

sju övergripande teman som redovisade artiklarnas innehåll och tyngdpunkten i texten.

Därefter sammanställdes alla artiklar utefter dessa sju teman, vilket gjorde det lättare att få en

överblick kring vilka texter som hade gemensamma nämnare och liknande synvinklar, samt

olikheter.

4



2.2 Kvinnliga universitetsstudenter
I detta delkapitel fördjupar vi oss i tidigare forskning som fokuserat på universitetsstudenter

som urvalsgrupp. Vi har även undersökt hur forskare gått tillväga i dessa studier för att utöka

vår kunskap gällande denna grupp individer. Urvalet var i flera artiklar kopplat till fast

fashion och forskningens resultat visade att yngre konsumenter var den främsta målgruppen

då de eftersträvade trendiga och billiga kläder. Joung (2014) argumenterade i sin studie att

studenterna hade ett begränsat ekonomiskt kapital att förfoga över och var mer mottagliga för

fast fashion-industrin. I Tiggemanns och Andrews (2012) studie ansågs den kvinnliga

kroppen, och hur den kläs, ha en viktig och bidragande effekt på hur dessa kvinnor valde att

konsumera fast fashion. I samband med sociala medier socialiserades kvinnor och flickor

gradvis till att anta en observatörs perspektiv på deras fysiska jag. Detta bidrog till att unga

kvinnor uppfattade sig själva utifrån, och utvecklade en kroppshets mot sig själva och andra

då hon konstant var medveten om det yttre. Kläderna användes som en symbolisk produkt,

som kommunicerade information om individen till omvärlden.

Det gemensamma med artiklarna var att de syftade till att undersöka en större grupp yngre

studenter med hjälp av en kvantitativ metod. I Cook och Yurchisins (2016) artikel svarade

studenterna på ett frågeformulär i form av en enkät. Även i Stallmans (2010) och Davies et al.

(2016) studier var syftet att undersöka om det fanns korrelation mellan olika variabler, och de

utfördes med en webbaserad enkätstudie. Detta visade att det inte förekom lika mycket

forskning kring ämnet inom kvalitativa studier. Ytterligare kunskap och förståelse av hur

denna grupp upplever klädkonsumtion med en kvalitativ metod kan bidra med en bredare bild

av fenomenet.

2.3 Miljömässig hållbarhet och fast fashion
Tidigare forskning om miljömässig hållbarhet kopplat till fast fashion presenteras i detta

avsnitt tillsammans och uppvisar hur klädindustrin påverkar miljön. Relationen mellan fast

fashion och miljöpåverkan redogörs i syfte av att samla in information från tidigare studier

och skapa en bredare förståelse för hur de gått tillväga och vad de visat. Cook och Yurchisin

(2016) studerade hur en positiv syn på fast fashion resulterade i ett impulsivt konsumerande

av kläder. Problematiken med detta beteende var att det skapades ett överflöd av klädesplagg

för individen att hantera och detsamma gällde för företagen om plaggen returnerades. Joungs

(2014) studie resulterade i ett positivt samband mellan fast fashion och en överkonsumtion
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och att det inte fanns ett samband mellan fast fashion och hållbarhetsfrågor. Detta kunde

enligt den tidigare forskningen bero på att företagen inte tog sitt fulla ansvar med att

marknadsföra en hållbar återvinning. Enligt författaren krävdes en inbromsning av

klädtillverkningen, för att minska både utsläppen och överkonsumtionen som skapats.

Specifika företag utförde en så kallad “greenwashing”, som betyder att de får företaget att se

miljövänligt ut för konsumenterna, men i själva verket inte är så hållbara som de påstår att de

är. Ett sådant exempel tar Srirang och Veeramani (2021) upp i sin studie om klädföretaget

ZARA. Företaget är ett av de ledande inom fast fashion, då de producerar kläder snabbare än

något annat företag. Då konsumenterna dagligen matas med nya plagg och trender så

resulterar detta i att tidigare inköp anses gamla och utbytbara. Problemet med företag som

ZARA är att de producerar många varor på kort tid, vilket medför en företagsmodell som blir

skadlig för miljön. Hållbarhetsarbetet, som Srirang och Veeramani (2021) beskriver att

ZARA gör, signalerar till konsumenterna att företaget tar ansvar och aktivt arbetar med att

presentera sina kunder med billigt och snabbt mode på ett hållbart sätt. Vad många

konsumenter inte är medvetna om är att deras kläder medför en negativ påverkan på miljön

då det lämnar ett förorenat avtryck på världen. Varje steg i ett klädesplaggs livscykel

genererar en skadlig påverkan då textilproduktionen kräver energi och kemikalier som inte är

bra för miljön. Detta resulterar i ett betydande resursslöseri, från att bomullet planteras till att

kläderna kastas bort av konsumenten.

Claudios (2007) studie menade att den stora konsumtionsökningen av fast fashion beror på

det låga priset, och att konsumenterna hellre söker efter något nytt och trendigt istället för att

vända sig till exempelvis second hand. Niinimäki et al. (2020) menade att det krävdes ett

förändrat konsumtionsbeteende från samhället, med minskade klädinköp och fördubblad

livslängd på plagget, för att kunna skapa en positiv skillnad.

2.4 Etisk hållbarhet och fast fashion
Denna del belyser de problematiska aspekterna i produktionen av kläder inom fast

fashion-industrin, och hur det påverkar arbetarna i form av lön, hälsofaror och dåliga

arbetsförhållanden. I Claudios (2007) artikel forskades det om hur klädkonsumtionen

påverkar arbetarna bakom plaggen, i form av dålig lön och hälsorisker. Detta till följd av den

hårda globala konkurrensen inom fast fashion-industrin, och företagens ständiga jakt efter
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låga priser att erbjuda konsumenterna. Om produktionskostnaderna är låga kan företagen

erbjuda konsumenterna ett lägre pris, men detta på bekostnad av fabriksarbetarna. Då

konsumenterna har blivit mer medvetna om denna problematik har efterfrågan på etiskt

producerade kläder ökat. Stringer et al., (2020) utförde en enkätstudie kring fast

fashion-konsumenter. Studien syftade till att generera en bredare förståelse för hur

individerna värderade fabriksarbetarnas arbetsförhållanden och hälsa, och i vilken grad detta

påverkade deras ageranden.

I en liknande studie ansåg konsumenterna att dåliga arbetsförhållanden var omoraliskt, men

att deras köpbeteenden ändå inte påverkades då de influerades av skadliga

konsumtionsnormer i samhället (Stringer et al., 2021). Dessa normer uppmanade individerna

till att konsumera, vilket minskade individernas känsla för ansvar kring arbetarnas hälsa. När

den oron minskade, ökade konsumtionen av oetiskt framtagna kläder. Forskningen visade att

det fanns en underliggande samstämmighet hos informanterna om att dåliga villkor för

arbetarna var en accepterad del av fast fashion-industrin.

2.5 Värdekonflikt
I detta avsnitt kommer vi presentera vad tidigare forskning har skrivit om ämnet

värdekonflikter. Varför vi har valt att undersöka detta ämne är i relation till studiens

huvudsyfte, vilket är att ta reda på vilka värdekonflikter som uppstår hos individer i relation

till deras konsumtionsvanor. Kouzakova et al. (2012) förklarar i sin artikel att en

värdekonflikt uppstod när människor var oense om normativa övertygelser kring vad som är

rimligt, lämpligt eller rätt i en viss situation. Detta var en förklaring som låg i linje med ett

flertal andra artiklar kring ämnet och tyder på en enhetlig förståelse kring begreppets

innebörd.

Något som även  tog plats i tidigare forskning var att värdekonflikter rörde upp djupa känslor

hos människor och att en konflikt av denna art väckte starka emotionella responser (Lee et

al., 2017). Ett tydligt exempel på detta framgick i Nielsens och Hofmanns (2021) studie där

de diskuterade denna typ av konflikt i termer av moraliska dilemman kopplat till en känsla av

självkontroll. Deras forskning indikerade att en värdekonflikt blev starkt laddad när individen

övervägde att gå emot sin moraliska kompass. Denna moraliska kompass var viktig då många

människor identifierade sig starkt med sina personliga värderingar och vad de ansåg vara rätt
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eller fel i en situation. Kouzakova et al. (2012) bekräftade denna slutsats med deras studie

som visade att värdekonflikter, som är djupare rotade i individen, tenderar att eskalera

snabbare än exempelvis intressekonflikter. Enligt författarna sker detta då värderingar inom

individen väcker mycket känslor och engagemang, vilket resulterar i att motsatta parter i

konflikten uppfattar färre gemensamma grunder med varandra.

Forskare fann även att självkontroll var någonting som utövades när en människa

konfronterades med impulser att utföra frestande handlingar som tidigare ansetts

problematiska, eller som underminerade individens långsiktiga mål eller värderingar (Nielsen

& Hofmann, 2021). Liknande handlingar och värdekonflikter utgjorde ett dilemma för

människan och ansågs generellt sett negativt av individen. Detta var eftersom det resulterade i

beslutssvårigheter och en minskad känsla av tillfredställning gällande bland annat

konsumtion, då det begränsade individens önskan (Lee et al., 2017). Däremot fanns det

argument i den tidigare forskningen kring värdekonflikter som argumenterade för att

dilemmat ansågs positivt då det tvingade individen att vara reflexiv och kritisk i tänkandet

och handlandet. Detta resulterade i ett mer medvetet beslut. Denna typ av argument var i linje

med vad Nielsen och Hofmann (2021) redogjorde för i sin artikel om moral. Författarna

menade att begreppet moral kategoriserades som kulturellt överförda regler och förväntningar

som motiverade människan att agera mer osjälviskt, vilket hade en positiv inverkan på

samhället.

2.6 Post-konsumtion
Fokuset i följande stycke är på vad som händer efter att ett plagg har inhandlats inom

individen. Denna forskning syftar till att undersöka hur konsumentens känslor påverkas av

fast fashion-konsumering och vad som händer med plaggen när de inte längre är önskvärda.

Detta är en viktig del att ta fasta på då denna studie syftar till att förstå fenomenet fast fashion

och de värdekonflikter som uppstår inom konsumenten, vilket även inkluderar processen som

sker efter ett inköp.

Händelseförloppet som skedde efter att ett plagg inhandlades hade en stor påverkan på både

klimatet och känslorna som konsumenten upplevde. Tidigare forskning visade på olika typer

av post-konsumtionsbeteenden som styrde hur individerna tog hand om, eller gjorde sig av

med, oönskade kläder på ett flertal olika sätt. Det kunde vara genom att donera plagget, sälja
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det på nytt, återvinna textilierna, byta med någon annan, återanvända och laga plagget själv

eller direkt slänga det i sopkorgen. Studierna visade att individerna som hade en positiv syn

på fast fashion tenderade att konsumera kläder mer impulsivt och även i större mängder på

grund av det billiga priset. Denna typ av agerande resulterade dock i känslor av skam och

skuld vilket gjorde att konsumenten inte upplevde sig nöjd med köpet. För att minska denna

känsla av missnöje returnerade därför många konsumenter det de köpt. Konsumenterna

donerade kläderna för att avfärda känslorna av skuld då de inte använder det som de tidigare

inhandlat (Cook & Yurchisin, 2016; Joung, 2014).

Enligt Joung (2014) tenderade fast fashion-konsumenter att köpa mer kläder än de behövde.

Studien visade även att kläder med ett personligt värde blev återvunnet eller bortskänkt

medans resterande plagg kasserades utan eftertanke. Människor som handlade fler

klädesplagg än de behövde var mindre benägna att delta i återvinningen av dem. Även

klädbutikerna spelade en roll när det kom till post konsumtion och kundernas beteende.

Något som påverkade hur konsumenterna kasserade och hanterade varorna var butikernas

returpolicy. Det har blivit mer förväntat och eftersträvat att kläderna ska produceras mer

hållbart och att butikerna ska tvingas ta mer ansvar. Detta görs genom olika strategier,

exempelvis genom märkta plagg med hållbarhets-etiketter som visar på att kläderna är

producerade av olika typer av avfall, och kampanjer som främjar etiska metoder. Vilket är ett

sätt för återförsäljare av fast fashion att utnyttja konsumenternas nya preferenser och

resulterar i att företagen tilltalar fler människor (Stringer et al., 2020).

2.7 Summering av tidigare forskning
I relation till vår C-uppsats har detta kapitel med tidigare forskning fördjupat och breddat vår

kunskap inom det valda ämnet. Varje del i texten har centrerats runt ett specifikt tema som

sammanställer och redovisar vad tidigare forskning har sagt om ett specifikt fält och varför vi

valt att fokusera på det.

Till bakgrund av denna forskning kan vi bidra med en kompletterande kvalitativ studie kring

kvinnliga universitetsstudenters relation till fast fashion då tidigare forskning består av

majoriteten kvantitativa studier. Detta kapitel presenterar hur företag använder sig av

greenwashing för att vilseleda konsumenter till att tro att kläderna är mer ekologiskt, etiskt

och hållbart producerad än vad det egentligen är. Även vilka konkreta konsekvenser som fast

9



fashion-produktion medför och sedan jämföra dessa med informanternas kunskap och

reflektion kring problematiken av fast fashion. En ytterligare aspekt som kapitlet belyser är

kopplat till värdekonflikter som ett fenomen. Vi vill genom tidigare forskning vidareutveckla

hur dessa konflikter kan uppstå och se ut i relation till specifikt fast fashion och

klädkonsumtion. Till sist kan vi med hjälp av tidigare forskning säga något om

post-konsumtionsbeteende. Då syftet av vår studie är att förstå oss på fast fashion som ett

fenomen, samt även hur konsumenterna upplever detta i sin vardag, är det viktigt att skapa en

förståelse i hur konsumenter agerar efter ett inköp och hur de väljer att ta hand om eller göra

sig av med ett plagg.
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3. Teoretisk och begreppslig referensram
De teoretiska ansatserna som används i denna uppsats är Bourdieus teori om habitus och

kapitalformer, samt hur detta begrepp påverkar individens distinktion och smak. Även Skeggs

teori om en kvinnas respektabilitet utgör en viktig grund. Skeggs resonemang bygger till stor

del på Bourdieus teorier vilket gör att dessa samspelar med varandra. Tillsammans skapar

dessa tänkare en teoretisk grund i denna studie som kan ge en potentiell förklaring kring hur

ens habitus, kapital, distinktion, smak och känsla av respektabilitet, femininitet och

disidentifikation kan påverka och influera hur individen konsumerar samt uppfattar sin egen

konsumtion.

3.1 Habitus och kapital
Habitus är enligt Bourdieu (1993 s. 291f) kollektiva minnen, vanor, värderingar och

dispositioner som präglar individen och är en avgörande faktor till hur personen uppfattar och

bedömer olika händelser och särdrag. De grundläggs genom vanor som individen samlar på

sig från familjen och sedan i skolan, och fungerar som ett omedvetet handlingssätt. Detta kan

vara allt från kulturella intryck och uttryck, till uppträdanden från andra individer och

grupper. Det blir endast aktivt i förhållande till sammanhanget personen befinner sig i och

något som uppfattas som vulgärt i en grupp kan uppfattas som fint i en annan. Detta

sammanhang kan även benämnas enligt Bourdieu som fält, och är ett system av särdrag som

fastställs i förhållande till varandra. Dessa fält består av sociala rum som fungerar i olika

sammanhang och olika hierarkier i formen av status och vilka som har företräde till det

specifika fältet(Lindgren, 2012 s. 167). Denna typ av fördelning äger rum utifrån

gemensamma intressen, ekonomisk status eller kulturell status. Överensstämmer individens

habitus med det fält de befinner sig i har den enklare att känna sig hemma och vara bekväm

inom det fältet(Bourdieu, 1993 s. 240f).

Individen drar slutsatser om andra individers sociala tillhörighet och kapital på basis av

intrycket de får. Habitus kan ses som ett typ av förkroppsligat kapital, och är det som ger

mening till situationen individen befinner sig i (Bourdieu, 1993 s. 243f). Med kapital menar

Bourdieu (1993 s. 18) olika typer av tillgångar som tillskrivs värde av andra, och två av dem

är ekonomiskt och kulturellt. Dessa två kapitalformer delar den dominerande klassen, och

tillskriver värde till olika fält. Det ekonomiska kapitalet kännetecknas av materiella tillgångar
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och en kännedom om ekonomins spelregler. Kapitalet positionerar grupperna i den sociala

världen, och de ekonomiska förutsättningarna präglar till stor del exempelvis

umgängeskretsen, fritidsintressen och smakpreferenser. Det kulturella kapitalet kännetecknas

istället av kulturella tillgångar som hur individen talar, för sig och hur välorienterad den är

inom kulturen och samhället. Bourdieu(1993 s. 12f) konstaterar att individer som fått mindre

kulturellt- eller ekonomiskt kapital hemifrån har svårare att passa in på sådana fält, till

skillnad från de som har fått mer. I tidigare studier urskiljer Bourdieu (1993 s. 12f) detta i

form av att några studenter vid ett universitet i Frankrike ville investera kultur i sina

personligheter, och skapa en speciellt band till detta. Det bestod av en frihet, ledighet och

distans som utmärkte dem med äkta kulturellt kapital, alltså de som förstod och

personifierade en kulturell förståelse. De studenter som inte fått med mycket kultur hemifrån

hade svårare att anpassa sig och ägde inte de rätta dispositionerna i förhållande till språket

och kulturen.

En individs agerande kan enligt Bourdieu (1993 s. 244f) beskrivas med formeln

(habitus)(kapital)+fält=praktik. Formeln förklarar individens agerande, och med det menas

varför de gör något och på vilket sätt det utförs inom varje fält.

3.2 Distinktion och smak
Individens präglade habitus och kapitalformer korrelerar med känslan av smak, och gör det

möjligt att urskilja distinktioner mellan vad den uppfattar som fint respektive fult i en

värderande mening. Det är smaken som är avgörande och som visar vilken klass individen

tillhör, med hjälp av de materiella ting som den väljer att omge sig med. Det kan uttryckas i

möbler, böcker, kläder, sporter och tillställningar (Bourdieu, 2010 s. 173f). Det styr även de

val som individen tar, och lämnar ett avtryck i deras individuella smak som därefter utvecklas

till en livsstil. Inom livsstilarna finns det också symboler som valts ut som indikatorer på vad

som anses fint/fult och/eller gott/ont som exempelvis fritidsvanor och konsumtionsvanor

(Bourdieu, 1993 s. 17). Individen bidrar till att producera den sociala produkt som den

konsumerar. Vad de väljer att konsumera varierar med de sociala och ekonomiska

premisserna som individen präglas av. Enligt Bourdieu (1993 s. 241f) bör relationen mellan

de olika smakerna och produkternas skilda sociala identiteter studeras, för att förstå den

fullskaliga definitionen av den sociala produkten. Detta är det som påverkar individens

uppenbara smak, och hur den tar sig kraft i olika distinktioner. Individen kan alltså inte vara
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objektiv inför den sociala produkten, och är i viss mån beroende av deras egna intressen och

smakpreferenser.

3.3 Respektabilitet, femininitet och disidentifikation
Skeggs (1999 s. 35) använder sig i boken “Att bli respektabel: konstruktioner av klass och

kön” av begreppet respektabilitet. Detta är ett begrepp som har central betydelse när det

kommer till (re)produktionen av makt och legitimitet. Att vara respektabel är i bred

bemärkelse att besitta kunskap som normaliseras, auktoriseras och legitimeras av andra.

Traditionellt sätt ansågs enbart borgerliga vita män vara “legitima vetare, producenter och

kunskapssubjekt” då deras röster värdesattes högt i samhället. De borgerliga kvinnorna blev

utnämnda till kunskapsobjekt genom att klassificeras utefter deras “respektabla femininitet”,

medans arbetarklasskvinnor klassificerades som enbart “sexualitet” i en negativ benämning.

Att vara kvinna har historiskt sett alltid varit en position som är underordnad det manliga

könet. För att vara respektabel som kvinna så vädjades idealet om femininitet och hur väl en

kvinna förkroppsligade dessa egenskaper (Skeggs, 1999 s. 255). Feminina egenskaper var

starkt kopplat till vård och omsorg om andra, ansvarstagande, uppoffring, återhållsamhet och

lugn. Genom att investera och ta hand om andra hoppades kvinnorna få respektabilitet i

gengäld och på så vis minska känslor av skam, skuld, ängslan och nedvärdering av sig själva

(Skeggs, 1999 s. 161, 116). Att låta bli att investera i femininitet gav ofta upphov till känslor

av förtvivlan och ensamhet (Skeggs, 1999 s. 249).

Något som länge präglat kvinnor är vikten av utseende och det förkroppsligade kapitalet av

attraktivitet. Skeggs (1999 s. 164f) skriver om vikten för en kvinna att använda sitt utseende

som en tillgång, och att det var genom andras ögon som hon kunde uppnå en högre position i

samhället. Detta inkluderar kläderna som hon bar på sin kropp, och även hur respektabilitet

uppnås genom att internalisera de beteenden som samhället ansåg åtråvärda. Femininitet var

och är en stor del av kvinnans identitet, och enligt Skeggs (1999 s. 22f, 183) var det av

betydande vikt att anses feminin och uppfattas på detta sätt då femininitet förr användes som

en sorts bytesvara för kvinnor att utöka sin makt på vissa marknader. Att vara attraktiv och att

klä sig “rätt” var även viktigt för äktenskaps- och arbetsmarknaden då detta var en möjlighet

för kvinnor att förbättra sin position ekonomiskt och bli bekräftad samt legitimerad av andra.

Skeggs (1999 s. 165) beskriver hur konflikter ofta uppstår inom familjer då mödrar

uppmanade sina döttrar att se respektabla ut genom att bete och klä sig på ett socialt önskvärt
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sätt, medans döttrarna själva ville använda kläder för att bli självständiga och skapa en egen

attityd och smak. Identitet är inte en objektiv spegling av sociala positioner utan beskrivs som

“något ständigt pågående, i färd med att reproduceras som responser på sociala positioner,

genom tillgång till representationssystem och omvandling av kapitalformer” (Skeggs, 1999 s.

153).

Liknande Bourdieus begrepp distinktion skriver Skeggs om disidentifikation som ett medel

för att blir respektabel. Med detta begrepp menar hon att kvinnorna i hennes studie uppvisade

respektabilitetssträvan genom att disidentifiera och avskilja sig från en person/grupp eller

identitet som man inte ville förknippas med (Skeggs, 1999 s. 119f). Kvinnorna i Skeggs

studie var främst måna om att ta avstånd från arbetarklassen då denna grupp var definierad

som “icke respektabel” och människorna ansågs vara farliga, avvikande, hotfulla och

förorenade (Skeggs, 2019 s. 253). Att erkänna sig vara “den andra” menar Skeggs framkallar

känslor av skam då man uppfattar sig själv som förminskad och bristfällig (Skeggs, 1999 s.

197)

3.4 Relevans för studien
Teorierna skapar ett samspel med hjälpa av begreppen, som både separat och tillsammans

utgör verktygen för att kunna applicera dem på studien. På så sätt blir teorierna hjälpmedel

för att söka förståelse mot bakgrund av det anser vi att vi kan bidra med mer kunskap kring

detta ämne när de kombineras med vår studie och den tidigare forskningen.

Bourdieus teori om habitus, kapital, distinktion och smak samt Skeggs teori om

respektabilitet, femininitet och disidentifikation har i denna studie utgjort den teoretiska

grunden för arbetet. Bourdieus teorier användes i denna studie för att redovisa och motivera

hur olika typer av kapital kan påverka en individs smak och därmed även deras livsstil, och

hur habitus kan prägla individen (Bourdieu, 1993 s. 298f). Genom att utgå från Bourdieus

teori ges en möjlig förklaringsmodell till varför individer värdesätter olika typer av materiella

ting och även hur detta tar sig uttryck i bland annat kläder, vilket ligger till fokus i denna

studie. Med hjälp av dessa begrepp studerar vi om olika kapitalformer kan ligga till grund för

en individs upplevda värdekonflikter. I en statistisk mening har gruppen relativt sett ett lägre

ekonomiskt kapital vilket vi tror kan generera ett intresse kring billigare varor och kläder.

Detta medans universitetsstudenter kan antas ha ett högre kulturellt och kunskapsbaserat
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kapital. Detta utgör en potentiell grund för skapandet av förväntningar kring att denna grupp

bör ha en ökad medvetenhet kring de skadliga konsekvenserna av fast fashion-produktionen,

det vill säga hur fast fashion skadar både miljön och människor i processen.

Skeggs teori är av relevans då den möjliggör en förklaring till varför kvinnor historiskt sett

strävat efter att bli respekterade och accepterade. Vi undersöker hur denna grupp väljer att

konsumera kläder och hur mycket vikt de själva lägger på sitt utseende och varför. Att

investera i kläder och utseende är vanligt än idag och trots att definitionen av vad en kvinna

är, och hur hon “bör” se ut har vidgats så spelar utseendet en stor roll i hur andra uppfattar en.

Detta ser vi då till exempel olika tillfällen kräver olika typer av klädsel (kontoret, begravning,

middag med familjen). Skeggs (1999 s. 165f) skriver att det krävs en särskilt slags

konsumentkunskap för att kunna bygga upp en känsla av självständighet genom kläder. För

att göra detta krävs det att en kvinna vet vart hon ska handla, vad hon ska handla, hur hon ska

använda plagget och vid vilket tillfälle. Det framgår även i Skeggs studie att uttryck för

femininitet är tid-och platsberoende samt svår att navigera efter. “Feminiteten ska inte alltid

framföras men den ska inte heller aldrig framföras”, vilket betonar vikten av kontextuella

sammanhang och hur man bör vara anpassningsbar (Skeggs, 1999 s. 173f). Hon lägger en

betydande vikt vid att en kvinna ska kunna skilja mellan stil- mode, mellan att se bra ut- och

att se vulgär ut, samt skillnaden av att uttrycka sig feminint, kontra sexigt. Med hjälp av

klädsel och utseende kan individen påverka vad andra tycker om en och detta anser vi kan

kopplas till att det idag finns en press på speciellt unga kvinnor vars mål ofta är att värna om

sitt utseende.
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4. Metod

I detta kapitel kommer vi ge en inblick i vilken metod vi har använt, vår metodansats

fenomenologi, vad vårt insamlade material består av, urvalskriterier vi tagit hänsyn till och

etiska principer. Vi kommer även utveckla hur metoden relaterar till vår studie utifrån vårt

syfte och frågeställningar. Materialet vi använt är semistrukturerade intervjuer. Löpande i

kapitlet kommer vi diskutera styrkor och svagheter, kopplat till metoden, urvalet och vår egen

roll i utförandet.

4.1 Fenomenologisk ansats
Den fenomenologiska ansatsen grundades runt år 1900, och utvecklades som en existentiell

filosofi. Fokuset var på medvetandet och upplevelsen, och utvidgades senare till att innefatta

den mänskliga livsvärlden och människans kropp och handlande i ett historiskt sammanhang

(Brinkmann och Kvale, 2009 s. 41). Fenomenologin är en induktiv ansats, som betyder att

målet är att låta informanternas svar leda oss till slutsatser. Den induktiva ansatsen använder

större utfall eller förekomster från den empiriska datan, som det dras slutsatser om (Bryman,

2018 s. 454). Den fenomenologiska ansatsen är delad i sin innebörd, men gemensamt är att

fenomenologin i en kvalitativ studie syftar till att förstå sociala fenomen utifrån individens

egna perspektiv, för att skapa en förståelse av innebörden i deras beteenden. Ansatsen vill

fånga individens egna uppfattningar av sina erfarenheter och upplevelser, enligt teorin, att

den betydelsefulla verkligheten är vad individen uppfattar att den är (Husserl, 1995 s. 70-71).

Enligt Husserl (1995 s. 57f) är kunskap endast det som går att bekräfta via sinnet.

Individernas sociala verklighet rymmer en betydelse, och deras intentioner utgår från den

mening som de tillskriver sina egna samt andras handlingar. Forskarens uppgift med ansatsen

är att tolka individernas handlingar och sociala värld utefter deras uppfattning av denna.

Ansatsen uppmanar till att uppfatta det som är runt om en, och att den världen har antagit mer

eller mindre bekanta former.

4.2 Intervju som metod och material
Med semistrukturerade intervjuer tillåter informanten att beskriva sina egna upplevelser för

intervjuaren, vilket ligger i linje med den fenomenologiska ansatsen. Tyngden ligger främst
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på hur informanten själv uppfattar specifika fenomen. Intervjuaren får även möjligheten att

förhålla sig reflexivt till intervjuguiden genom att exempelvis lägga till frågor som anses

viktiga, vilket skapar en flexibilitet inom metoden. Valet av att använda semistrukturerade

intervjuer hjälper oss att få en bättre förståelse kring hur dessa kvinnliga studenter tänker och

resonerar kring sina egna upplevelser. En fördel med att använda en semistrukturerad intervju

som materialinsamling är att det skapar möjligheter till fördjupning i informanternas

erfarenheter och upplevelser (Bryman, 2018 s. 561f).

4.2.1 Datainsamling

Vi utformade en intervjuguide (Se Bilaga 1) med frågor och teman, som vi använde som

grund när vi utförde intervjuerna. Intervjuguiden innehöll en kort introduktion med direkta

frågor, exempelvis “Vad studerar du?”, som gav oss en uppfattning om informantens

bakgrund. Därefter bestod guiden av fyra teman som var av relevans för vår studie, vilket var

konsumtion, värdekonflikt, post-konsumtion och fast fashion. Varje tema innehöll

underkategorier som hjälpte oss fördjupa intervjun och informanternas diskussioner.

Resterande frågor var av öppen karaktär med ett riktat fokus. Exempel på dessa frågor var

“Hur känner du att samhället allmänt ställer sig till kläder och klädkonsumtion?”, “Hur ställer

du dig till fenomenet fast fashion?” (Bryman, 2018 s. 565f).

Det empiriska materialet som vi samlade in var tio inspelade semistrukturerade intervjuer

som i genomsnitt pågick i 45 minuter. Med tanke på tidsspannet som denna uppsats har getts

så ansåg vi att tio stycken intervjuer var en lämplig mängd för detta arbete. De innehöll en

introduktion och en avslutning, där vi sammanfattade intervjun och tog upp eventuella

oklarheter. Denna interaktion utfördes i ett grupprum på campuset Engelska parken i Uppsala

och alla intervjuer tog plats under en period av två veckors tid. Anledningen till detta var att

skapa en trygg och tyst plats under intervjun. Målet var att förmedla en seriös bild av oss och

att studien skulle tas på allvar. Vi antecknade och en av oss hade mer ansvar för att driva

diskussionen framåt. Vi växlade efter varje utförd intervju för att båda skulle vara lika

involverade. För att alla informanter skulle få samma förutsättningar och information utgick

vi från samma manus och material i alla intervjuer. Med undantag för följdfrågor i specifika

intervjuer (Bryman, 2018 s. 566f). Alla informanter har döpts om till ett alias.

17



När vi utförde intervjuerna var det viktigt att ta hänsyn till särskilda kriterier (Bryman, 2018

s. 567). Innan intervjun tog plats var det väsentligt att vi var pålästa och insatta i studien, och

tidigt i processen informera alla involverade parter kring vad studien avsåg att undersöka.

Under intervjuns gång var vi tydliga när vi ställde frågorna, visade hänsyn och undvek att

avbryta informanten. Det var viktigt med flexibilitet under processens gång, ställa passande

följdfrågor samt även se till att informantens svar höll sig inom ramen för studiens

fokusområde. Detta samtidigt som det var viktigt att, som intervjuare, våga vara kritisk och

ifrågasätta de svar som eventuellt behövdes förtydligas så att svaret inte manipuleras eller

tolkas på ett inte korrekt sätt vid ett senare tillfälle. Viktigt här var däremot att göra detta på

ett respektfullt vis så att informanterna inte upplevde sig dömda eller avskräckta. Detta var

även en avgörande anledning till varför vi valde att utföra individuella intervjuer istället för

exempelvis gruppintervjuer, då vi ville att informanterna skulle känna sig så trygg som

möjligt att dela med sig om sina tankar och känslor.

Efter intervjuerna noterade vi hur det hade gått, vart intervjun utfördes, potentiella frågor och

tankar som dök upp samt hur miljön runt om såg ut. Det var även viktigt att ta hänsyn till

nackdelarna med att använda intervjuer som metod. En av dem var att det var tids- och

resurskrävande, då intervjuerna utfördes, transkriberades, och därefter kodades inför

analysen. Informanterna kan påverkats både medvetet eller omedvetet av oss när vi

intervjuade. Exempelvis kan ett höjt ögonbryn eller en speciell min påverkat informantens

självkänsla och i sin tur även svaret. Informanten kan också sökt bekräftelse från oss om vi

uppfattade diskussionen som rätt eller fel, vilket kan ha påverkat vilka svar som producerats

(Bryman, 2018 s. 562f). Med metoden medföljer vissa begränsningar som exempelvis att vi

bestämt vilka frågor som ska ställas i förväg och vilka följdfrågor vi anser viktiga. Vi är

medvetna om vår roll och potentiella inflytande då vi valt studiesyfte utifrån vad vi anser

intressant, och redan i detta skede har studien tagit riktmärke och influerats av oss skribenter.

En ytterligare begränsning i studien var att våra informanter kunde uppleva det jobbigt att

reflektera kring detta ämne i en intervjusituation. Detta är någonting vi har haft överseende

med då vi vet att ämnet eventuellt kan framkalla känslor av skam och rannsakning av egna

värdekonflikter vilket kan generera obehag.
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4.2.2 Urval

Då vi avsåg att intervjua en specifik grupp hjälpte ett typiskt urval oss med att hitta

informanter som passade vår studies syfte. Snöbollsurvalet hjälpte oss utöka vår grupp med

informanter tills den uppnått önskvärt antal. Det har konstaterats att yngre kvinnor i

genomsnitt konsumerar fast fashion mer än någon annan grupp (Avfall Sverige, 2017). Detta

gjorde att vi avgränsade vår urvalsgrupp till kvinnliga studenter som studerade vid Uppsala

universitet, mellan åldrarna 20-25. Informanterna hade olika bakgrunder, och orsaken till att

de bodde i Uppsala var universitetsstudier. Vi ansåg att ytterligare avgränsningar inte skulle

vara meningsfulla för vårt studiesyfte, och skulle inte bidra till insamling av mer relevant data

med utgångspunkt i uppsatsens syfte. Vårt urval var begränsat då det endast var tio

informanter, som alla på något sätt finns i vår egna eller informanternas närhet. De flesta

informanterna kom från samma stad (Stockholm), och detta var något som vi blev medvetna

om under processen. Vi noterade att detta kan ha påverkat resultatet i någon mening men då

det vi studerar är ett globalt fenomen som tenderar att ha liknande uttryck oberoende av plats

så ansåg vi inte detta var något problem.

4.2.3 Tillvägagångssätt
I denna studie har vi använt två urvalsmetoder, typiskt urval och snöbollsurval. Typiskt urval

innebär att vi medvetet rekryterade informanter som vi ansåg representerade det som var

specifikt för fenomenet. Därefter utgick vi från ett snöbollsurval som innebär att redan valda

informanter tipsade om andra potentiella informanter som ansågs passa urvalet. Fördelarna

för oss med både typiskt urval och snöbollsurval var att vi snabbt lokaliserade informanter

som vi var medvetna om befann sig inom den passande populationen (Bryman 2018, s. 497f).

4.3 Kodning och analys
I detta kapitel kommer vi redovisa hur vi gått tillväga genom att analysera, bearbeta och koda

vårt insamlade intervjumaterial. Vi kommer även visa utdrag från intervjuerna och exempel

på hur vi kodat materialet för att skapa förståelse i vårt tillvägagångssätt.

För att analysera intervjuerna som tagit plats i denna studie har vi använt oss av en kvalitativ

analys. Detta tillvägagångssätt tillåter oss att fokusera på fenomenet och hur det går att förstå

sig på en viss företeelse, i detta fall fast fashion-konsumtion. Vårt mål är att så rättvisande

som möjligt representera datan som vi samlat in från våra informanter. Inriktningen av vår
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studie syftar på att analysera de subjektiva erfarenheterna som tagit plats och även varför

potentiella skillnader i konsumtion och värdekonflikter uppstår (Fejes & Thornberg, 2015 s.

35). Utmaningen med att genomföra en kvalitativ analys är att skapa mening av en större

mängd data och att identifiera betydelsefulla mönster. En styrka i kvalitativ forskning kan

anses vara den mänskliga involveringen i tolkning av datan. Genom att utnyttja ens egna

upplevelser och insikter kan man skapa nya förståelser och nya sätt att se på världen.

Nackdelen med detta är däremot att kvalitén på analysen är begränsat till forskarens kunskap,

självdisciplin och intellekt vilket kan hämma analysarbetet och därmed även resultatet. För

att underlätta analysen i denna studie och utföra den på bästa sätt har vi därför använt oss av

Ad hoc som analysmetod, vilket betyder att vi använt oss av ett flertal olika metoder för att

skapa mening i vår data (Fejes & Thornberg, 2015 s. 37).

För att påbörja analysprocessen har vi transkriberat intervjuerna och lyssnat igenom

materialet noggrant för att skapa en förståelse och bekanta oss med materialet. Under denna

process har vi anmärkt på ord och specifika uttryck och meningar som står ut och uppfattas

som återkommande eller speciellt intressanta för studiens ändamål. När allt material var

omvandlat till text påbörjades den induktiva kodningen. Här använde vi oss av metoden

kategorisering (Fejes & Thornberg, 2015 s. 37). Detta innebar att vi kodade texten i olika

kategorier och färger för att lättare få en överblick kring likheter och skillnader i

informanternas, svar samt vad de olika intervjuerna hade för innehåll. Sammanlagt använde

vi oss av 13 initiala koder vilket var följande: Habitus, Förväntningar och press,

Samhällsrelaterat, Värdekonflikt/dilemma, Sociala medier, Personlig information, Ekonomi,

Post-konsumtion, Företag, Informantens egna reflektioner om sitt beteende, Jämförelse med

andra/ män, Konsekvenser miljö och Konsekvenser etik.

Kategoriseringen har hjälpt oss att strukturera upp den stora mängden data och även urskilja

vad som var användbart att analysera och vad som inte var lika relevant (Fejes & Thornberg,

2015 s. 37; Lindgren, 2014 s. 33f). Följande visas ett utdrag från de transkriberade och

kodade intervjuerna för att demonstrera hur några av koderna såg ut och hur de kom till

användning i arbetet.

1. Vilka konsekvenser ser du att fast fashion konkret har på miljön och i relation till etik

och moral för dem som jobbar i butikerna? Är det något du reflekterat mycket över?
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Inte så mycket, absolut mer i klimat miljö aspekten. Och då mer typ att man överkonsumerar
transporter och sånt, men inte sådär vad som händer innan eller med material och sånt. Men det jag
tror är att många inte får tillräckligt med betalt. Men sen också rent att folk vill ju köpa saker som är
billigt som vi sa, det är billigt att producera i vissa länder, ofta inte i närheten av sverige, och jag tror
många.. det är en svår grej för folk klagar på att det är dyrt att köpa närproducerad men det är ändå
mer etiskt än att köpa nått långt bortifrån, det är också en sån där konflikt rent ekonomiskt. Man vill
att det ska vara etiskt producerat/ bra producerat men man vill ändå inte lägga pengar på det …

Efter att allt material färgkodats enligt kategorierna ovan, slogs de ihop till färre

innehålls-kategorier. Detta gjordes för att ytterligare underlätta processen av att sammanställa

den viktigaste informationen och hjälpa oss besvara studiens frågeställningar på ett konkret

och tydligt sätt (Hsieh et al., 2005 s.1277f). Vi valde att sammanställa kategorierna utefter

vilka koder som hade störst likheter och relevans till studiens syfte. Vi har vid senare avsnitt

“resultat och analys” utgått efter denna struktur och redovisat hur dessa koder och teman är

av djupare relevans för studien baserat på dess innehåll.

Under analysen har vi även använt oss av metoden tolkning som syftar till att en forskare går

utöver de explicita innebörderna i informanternas svar. Detta betyder att spekulativa och

djupgående tolkningar av datan används för att skapa en bättre förståelse och analys av

fenomenet. Det innebär även att datan kan tolkas med hjälp av någon form av kontext eller

med en eller flera teorier som referensram (Fejes & Thornberg, 2015 s. 37). Vi gjorde detta då

vi tolkade materialet i relation till den tid vi lever i idag och hur samhället ser ut. Saker som

kännetecknar det svenska samhället idag är faktorer som klimatkris, uppmuntrat

konsumtionsbeteenden, inflation och etiska dilemman kring hur individen på bästa sätt ska

agera i svåra situationer. Vi anser att en kvalitativ analys har varit den mest lämpade

analysmetod att använda i denna studie då vi fått möjlighet att växla fritt, samt kombinera,

olika analysmetoder för att skapa mening i vårt material.

4.4 Validitet och reliabilitet
Begreppet validitet avser att bedöma om de slutsatser som genererats från en undersökning

hänger ihop. Med andra ord ligger fokus på vad som undersöks, och om en studie faktiskt

undersöker det som studien avser att undersöka. Reliabilitet, även kallad tillförlitlighet,

handlar mer om hur det undersöks och om resultaten från undersökningen genererar liknande

resultat om samma studie utförs upprepade gånger eller om studien utförs på nytt. Här avses

att undersöka om resultatet har påverkats av tillfälliga eller slumpmässiga betingelser
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(Bryman, 2018 s. 72). Dessa två begrepp är vad som tillsammans skapar pålitlighet kring en

studie. Dock råder det en diskussion kring hur pass relevanta dessa begrepp är i relation till

kvalitativa undersökningar. Detta då exempelvis validitet lägger ett större fokus på mätning,

vilket inte är det främsta fokuset i en kvalitativ undersökning (Bryman, 2018 s. 465).

För att utför en bra kvalitativ undersökning talas det, istället för de tidigare nämnda

begreppen, ofta om begreppen tillförlitlighet samt äkthet (Bryman, 2018 s. 467). I denna

studie har vi följt dessa riktlinjer genom att använda oss av “thick descriptions” vilket betyder

att vi använt oss av täta beskrivningar kring detaljer som ingår i en viss kultur. Vi har gjort

detta genom att ställa flera frågor kring hur informanterna själva upplever sin omvärld och

tiden som hon lever i. Med hjälp av dessa frågor i kombination med tidigare fakta om dagens

samhälle kan vi redovisa en mer detaljerad bild kring hur kultur och samhälle bedrivs under

tiden som vår studie framställs. Detta ökar överförbarheten hos studien och därav validiteten

(Bryman, 2018 s. 469). För att öka reliabilitet av studien har vi även varit transparenta och

redovisat hur vi gått tillväga i alla delar av forskningsprocessen.

I relation till kriteriet äkthet så har vi under studien strävat efter att generera en så

sanningsenlig bild av informanternas upplevelser och svar som möjligt. Däremot har vi under

intervjuprocessen antecknat hur vi som intervjuare själva upplevde informanten, stämningen

och hennes kroppsspråk. Reflektionerna och analysen som görs senare i studien kommer

därför innehålla våra egna reflektioner samt slutsatser kring arbetet. Med kriteriet äkthet i

åtanke kommer denna del därför präglas av en stor varsamhet och ett reflexivt tänkande för

att informanternas bidrag ska hålla sig intakta och att analysen göras på ett eftertänksamt sätt

(Bryman, 2018 s. 470f).

4.5 Etiska överväganden

Etiska överväganden och god forskningssed är vitala för forskningsprojekt idag. Enligt

Vetenskapsrådet (2017 s. 13) är individskyddskravet en utgångspunkt för forskningsetiska

överväganden och ser efter att skydda individer som deltar i olika forskningsstudier. Kravet

genererar ett skydd mot otillbörlig insyn i personens livsförhållanden samt ser till att

individerna inte utsätts för fysisk eller psykisk skada, kränkningar eller förödmjukelse.

Individskyddskravet kan konkretiseras mer exakt i form av fyra olika huvudkrav på forskning

vilket är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.
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Dessa kommer förklaras i följande stycke och vi kommer även redovisa hur vi har följt dessa

riktlinjer i praktiken. Även forskarens roll i denna process är av stor vikt när de kommer till

forskningsetiska principer då denna personen inte får låta sig påverkas av yttre faktorer eller

manipulering. En forskare ska inte heller utgöra forskning i privat eller åt andra individers

vägnar (Gustafsson et al., 2011 s. 12).

4.5.1 Informationskravet
Informationskravet avser att man som forskare ska informera berörda parter om

undersökningens syfte. Kravet innebär även att försökspersonen skall ha kännedom kring

vilka moment som ingår i undersökning samt att deras deltagande är frivilligt och personen i

fråga kan avbryta när som helst under processens gång utan att ange specifika skäl (Bryman,

2018 s. 170). Denna information förmedlande vi till informanterna i vår studie genom ett

informationsbrev (Se Bilaga 2) som mejlades ut i förväg, innan intervjun tog plats.

Informationsbrevet innehåller samtlig information som nämnts i detta stycke samt en

överblick kring vårt examensarbete, information kring metod, hur materialet kommer

förvaras, användast samt analyseras och även kontaktuppgifter till oss skribenter och

handledaren för uppsatsen. För att enkelt kunna besvara frågor eller oklarheter kring

informationsbrevet valde vi även att ha en papperskopia av detta brev på plats i rummet när

intervjuerna utfördes.

4.5.2 Samtyckeskravet
Enligt samtyckeskravet är det viktigt att deltagarna själva kan bestämma sin medverkan i

undersökningen och att de ger sitt frivilliga samtycke (Bryman, 2018 s. 170). I denna studie

har vi valt att i förväg skicka ut en samtyckesblankett (Se Bilaga 3) till alla deltagare. Detta

för att redan i ett tidigt skede ge deltagande en möjlighet att läsa igenom vad deras deltagande

skulle medföra. Det positiva med detta menar Bryman (2018 s. 178) är att informanten lugnt

kan läsa om detaljer kring studien i förtid och bestämma om de vill delta. Blanketten

genererar även ett skriftligt intyg på att deltagarna frivilligt gått med på, samt förstått vad som

skall hända, vilket är bra att falla tillbaka på om det vid ett senare tillfälle skulle uppstå kritik

eller invändningar. En viktig nackdel med att använda en samtyckesblankett är dock att det

kan avskräcka deltagares medverkan då det skapar obehag eller oro kring att behöva signera

ett dokument. Denna typ av information kring studien kan även göra studiens innehåll mer

förutsägbart och eventuellt påverka informantens svar kring ämnet vilket kan anses negativt.
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4.5.3 Konfidentialitetskravet
En nödvändighet för att följa konfidentialitetskravet är att alla personuppgifter rörande

deltagarna i studien hanteras med största möjliga konfidentialitet och att obehöriga inte kan få

tillgång till dessa uppgifter (Bryman, 2018 s. 170f). För att agera i regel med detta krav har vi

använt oss utav ett drive-dokument som enbart vi två skribenter har tillgång till. Under

planeringen av intervjuerna valde vi även att enbart använde oss av deltagarnas initialer i alla

skriftliga dokument. Detta för att säkerställa deras anonymitet samt inte råka diskutera

deltagarna vid namn i offentliga sammanhang.

4.5.4 Nyttjandekravet
Nyttjandekravet går ut på att all information avseende enskilda personer som samlas in under

studien, enbart får användas för forskningsändamålet (Bryman, 2018 s. 171). I

samtyckesblanketten som vi skickade ut till deltagarna så angavs specifik information kring

hur deras personuppgifter skulle hanteras samt när dessa uppgifter skulle raderas. Allt

material, inklusive ljudfiler, transkriberingar, anteckningar och skriftliga dokument kommer

att raderas efter att arbetet är godkänt och publicerat på Diva portalen. Vi använde oss av

deltagarnas mejladress för att komma i kontakt med dem samt skicka ut information. Även

dessa uppgifter och dokument kommer att raderas när arbetet är avslutat eftersom uppgifterna

enbart används för just detta forskningsarbete.

4.5.5 Egna etiska reflektioner
Under denna forskningsstudie har vi reflekterat mycket kring etik och hur vi skall gå tillväga

på bästa sätt för att skapa en trygg och säker miljö inför intervjudelen av studien. Vi har som

tidigare nämnt skickat ut både informationsbrev samt samtyckesblanketter till alla deltagare i

enlighet med forskningsetiska principer. Intervjuguiden reviderades ett antal gånger efter att

vi testat den och insett att specifika frågor kan vara jobbiga att svara på. Detta löste vi genom

att ställa neutrala utgångsfrågor vilket gjorde att informanterna själva fick leda in oss på

frågor och problemområden som de känner sig bekväma med att ta upp. Utefter dessa svar

valde vi att ställa följdfrågor på ämnet. Detta gjorde att vi kunde skapa en mer inbjudande

och icke-dömande atmosfär när intervjuerna väl tog plats. Vi uppmanade även informanterna

till att ställa frågor och/eller höra av sig i efterhand om frågetecken uppstod.
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5. Resultat och Analys
I detta kapitel kommer vi redogöra för resultatet av vår kvalitativa analys av vårt insamlade

intervjumaterial. Följande har våra initiala koder slagits samman till större kategorier som

sammanfattningsvis redovisar vad intervjuerna visade. Under processens gång har

information som ansetts vara irrelevant för studiens syfte tagits bort för att bibehålla rätt

fokusområde genom arbetet. Syftet med denna studie är att undersöka och fördjupa oss i

värdekonflikter kopplat till fast fashion, och ta del av hur kvinnliga studenter vid Uppsala

universitet förhåller sig till fenomenet. Av särskilt intresse är att analysera deras

konsumtionsvanor och hur de påverkas av samhällets förväntningar och normer. Vi vill även

jämföra vilka förhållningssätt informanterna har till mode och kläder då detta kan variera från

person till person och generera olika värdekonflikter kopplat till fenomenet.

Genom intervjuerna avser vi få svar på våra tre frågeställningar;

- Vilka normer och förväntningar upplever kvinnliga studenter vid Uppsala universitet

att det finns på dem kopplat till klädkonsumtion?

- Upplever denna grupp att det uppstår värdekonflikter mellan deras egna värderingar

och normativa förväntningar kopplat till deras klädkonsumtion?

- Och hur påverkar dessa värdekonflikter sättet som gruppen konsumerar kläder på?

5.1 Informanternas relation till klädkonsumtion
Detta tema redogör för informanternas personliga information, kopplat till deras uppväxt och

umgängeskrets. I början av intervjuerna ställdes frågor till informanterna om deras nuvarande

boende, fritidsintressen och om de har ett extrajobb. I intervjun ställdes även frågor om deras

geografiska bakgrund, hur deras familjer hanterar miljöfrågor och klädkonsumtion samt hur

informanternas nuvarande umgängeskrets ser ut. Detta frågades av relevans för att skapa en

fördjupning i informanternas uppväxtmiljö och se om detta påverkat åsikterna och

värderingarna som de har idag. Likaså var det av relevans att undersöka hur informanternas

nuvarande umgängeskrets upplever miljöfrågor och klädkonsumtion, och om det finns ett

samband med hur de själva agerar i dessa frågor. I detta tema redogörs resultatet för detta,

kopplat till studiens teoretiska ramverk.
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Sammanfattningsvis var sju informanter i denna studie födda och uppväxta i Stockholm, och

flyttade sedan till Uppsala för studier. Två var ursprungligen från Uppsala, och en var från

Karlstad. De flesta informanterna uppgav att de vuxit upp i familjer som sopsorterat.

Familjerna har varit måna om miljön och att kläderna de köpt ska vara närproducerade. Det

förekom nästan ingen överkonsumtion alls enligt informanterna själva och det som familjerna

väl köpte togs hand om och användes under flera år. Vid specifika tillfällen kunde en

familjemedlem köpa nya byxor, tröjor eller blusar men dessa tillfällen upplevde

informanterna skedde med flera års mellanrum. Enligt informanterna lärde föräldrarna dem

värdet av pengar och att kläder bör lagas om de går sönder. Detta har nästintill alla

informanter tagit med sig till vuxenlivet, vilket har resulterat i att de hellre lagar plaggen än

kastar bort dem. Informanternas upplevelser kan kopplas till Bourdieus (1993 s. 297f)

begrepp habitus och förstås som ett uttryck av detta. Detta beror i huvudsak på att familjerna

har präglat informanternas sätt att värdera pengar och kläder på samt format andra typer av

upplevelser och värderingar. Kopplat till klädkonsumtion anser ingen av informanterna att de

överkonsumerar längre. De menar att de idag hellre väljer att betala mer för kläder som är

gjorda av bra kvalité och som håller längre. Med hjälp av Bourdieus teorier kan dessa val

kopplas till uppväxten och miljön som informanterna befunnits och socialiserats in i. Då

familjerna uttryckt egna värderingar kopplat till detta kan informanterna själva internaliserat

familjens värderingar. Informanternas habitus bidrar även med information om den upplevda

samhörigheten som de känner till sin bakgrund och vart deras egen identitet är som starkast. I

kombination med detta kan det även kopplas till hur den identiteten kan utvecklas i nya

miljöer.

I intervjuerna nämndes det att informanternas umgängeskrets påverkar deras egna åsikter och

influerar dem till att tycka och tänka på ett liknande sätt. Flera informanter menade att det

genom dessa umgängen skapades en medvetenhet som upplyste problematiken kring att

handla fast fashion. De informanterna som hade klimatmedvetna vänskapskretsar där fast

fashion aktivt diskuteras, uppgav att de blivit påverkade av detta. Informanternas upplevelser

kan förstås som ett uttryck för Bourdieus (1993 s. 26) begrepp smak kopplat till livsstilar.

Detta beror i huvudsak på att det finns samma uppsättningar symboler inom informanternas

närmaste kretsar, som valts ut som indikatorer på vad som anses fint, fult, gott eller ont

berörande konsumtionsvanor och värderingar. Då alla har individuella habitus och

egenutformade identiteter så skapar de tillsammans nya livsstilar inom gruppen, även om de

uppfattar och bedömer händelser och särdrag på olika sätt. Detta kan skapa en ny gemenskap.
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Om den nuvarande miljön skiljer sig från informanternas tidigare miljö så kan de ha svårare

att känna av en samhörighet med den nya identiteten. I detta fall nämnde flera av

informanterna som växt upp i Stockholm att deras konsumtion förändrades när de flyttade till

Uppsala, då deras nya vänner främst handlade second hand. Detta berodde på att de

diskuterade åsikter med sina vänner vilket påverkade hur de såg på sin egen och samhällets

konsumtion. Detta kan tolkas som att informanterna hittat umgängeskretsar som påminner om

deras egen identitet, även om den på många sätt kan vara olik. Nedan är exempel på utdrag

från intervjuerna där habitus från familjen och vänner har påverkat individen.

När jag var liten har mina föräldrar varit måna om att jag ska köpa kläder med bra kvalité som

håller länge, så därför har jag alltid varit mer mån om det, det kommer hemifrån. /Sonja

[...] mest från omgivningen av den delen av min umgängeskrets som är väldigt

klimatmedvetna, handlar bara second hand, det är mer från där jag är uppväxt, jag tror det

handlar mest om vart jag bor och hur jag umgås med folk, som tänker olika om sånt. /Ofelia

När frågan om hur mycket pengar en informant lade på kläder och andra nöjen i snitt per

månad skiftar det mellan de flesta informanterna, från 500 till 3000 kronor. På frågan om vad

de lägger sina pengar på var nästan alla överens om att det främst var mat och kläder, därefter

nöjen som resor och fritidsaktiviteter. De flesta uppgav att de inte har råd att konsumera i

större mängder, då det utöver de fasta utgifterna, boende och mat, inte blir mycket kvar av

CSN-bidraget, och därför planerar de sin konsumtion utefter detta faktum. Informanterna

beskrev att de var selektiva med vad de spenderar sina pengar på, och delade bilden av att

studenter i allmänhet inte “ska ha” mycket pengar eller leva i överflöd. Nästan alla

informanter jobbade extra, antingen löpande eller under längre ledigheter som sommaren och

julen, för att få en extra inkomst. Informanternas upplevelser kan förstås som ett uttryck för

Bourdieus (1993 s. 16) begrepp ekonomiskt kapital. Det kännetecknas av individens

materiella tillgångar, och hur de ekonomiska förutsättningarna har präglat hur individerna

tänker kring konsumtion. Det präglar även andra delar som individens umgängeskrets,

fritidsintressen och smakpreferenser. I utdragen nedan visas exempel på detta.

[...] det blir mindre av det man vill ha som student och man tänker mer på vad man lägger

pengarna på, det blir mer second hand och så. /Sandra
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[...] man har ju fortfarande inte så mycket pengar idag som student men man har ju mer

pengar än när man va typ 16, så det är inte att jag konsumerar mer, jag är lite mer medveten

och vill ha nått som jag kan ha lite längre, och att jag har insett att när man har köpt något

med högre kvalite, den här kicken av att man uppskattar det blir längre. /Amanda

Sandra och Amanda är i utdragen medvetna om att de har en låg inkomst som studenter och

konsumerar medvetet kläder utifrån detta. De väljer hellre att betala mer för kläder som är

gjorda av bra kvalité, då de håller längre. Genom att konsumera mer hållbart så ökar deras

kulturella kapital då det anses värdefullt att vara medveten om det. Detta präglar nästintill alla

informanternas köpbeteenden och kan kopplas till hur de upplevt att deras familjer hanterade

sin klädkonsumtion under uppväxten samt hur deras umgängeskretsar diskuterar detta ämne

idag. Dessa värderingar och åsikter har präglat informanterna, och den kulturella värderingen

kan ha påverkat hur de ser på klädkonsumtion ur en ekonomisk synvinkel idag. Extrajobben

för några av informanterna kan ses som ett utökat ekonomiskt kapital och kan tolkas som att

de då kan konsumera mer. Det kan även kopplas till att de besitter en större kunskap om det

ekonomiska fältet.

Detta är en bidragande faktor till uppsatsen då det är en fördjupning i informanternas

upplevelser och hur de påverkats av dem. Det kan även tänkas vara en förklaring till varför

informanterna känner som de gör kring klädkonsumtion, fast fashion och hållbarhet inom

fenomenet. Informanterna med en klimatmedveten umgängeskrets kunde själva urskilja detta

och att det påverkade dem. På samma sätt diskuterade flera informanter att deras familjer

spelat en stor roll i värderingarna de har idag. Dock var informanterna inte så pass utvecklade

i sina egna analyser att de kunde urskilja om det fanns någon skillnad mellan familj och

vänner och vilken som haft störst påverkan. En tolkning är att familjen präglat sina

grundvärderingar på informanterna som sedan träffat likasinnade vänner som därefter

påverkat individen att ta mer ställning gällande klimatfrågor.

5.2 Värdekonflikter kopplat till klädkonsumtion
I denna del redogörs temat värdekonflikter och hur informanterna upplever samhällets och

deras egen syn på klädkonsumtion. Detta kopplas till vårt syfte med att undersöka

informanternas upplevelser kopplat till klädkonsumtion och om det uppstår värdekonflikter

kopplat till det. Även fast fashions påverkan på informanterna och samhället diskuteras. I

samma ordning kommer ämnena tas upp i denna del.
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Näst intill alla informanter i studien ansåg att samhället i stort uppmuntrar till mer

konsumtion. Det öppnas frekvent nya klädbutiker och så kallade “rabatt-högtider”,

exempelvis Black friday och mellandagsreor, blir allt större. Informanterna ansåg även att det

är lättare än någonsin att köpa kläder och produkter på nätet idag. Denna konsumtionshets har

skapat ett begär kring att ständigt köpa nytt och det upplevs näst intill omöjligt att kunna stilla

detta behov idag. Informanterna jämförde detta med en egoboost eller en sorts spänning som

resultat av att köpa nya kläder och att det därför blivit svårt att hålla sig ifrån. Ett annat

exempel på denna typ av lycka var när de väntar på en leverans i form utav ett paket. Detta är

då någonting roligt att se fram emot.

Flera av informanterna ansåg att Sverige har blivit trend-fixerat och att människor är mer

medvetna om hur de ska klä sig, samt att kläder har blivit en viktig del i ens

identitetsskapande. Informanterna menar att det har skapats normer i samhället kring hur en

kvinna “borde” se ut och hur hon “borde” klä sig. Våran tolkning är att alla informanter var

medvetna om detta fenomen och att det finns en aktuell diskussion kring ämnet bland de

själva och sina vänner. Det finns många olika värderingar kopplat till miljö och etik som kan

diktera vad en människa tycker är det rätta sättet att agera och handla på, och sedan finns det

en annan bild av hur människor faktiskt agerar, eller inte agerar vid de tillfällena, som inte

överensstämmer. Det är tydligt hur andra uppfattar en och hur informanterna själva uppfattar

andra utifrån identiteten som kläderna utstrålar. Alla vill känna känslan av att “göra rätt”, och

i många situationer även klä sig i de rätta kläderna för att passa in, vilket ofta krockar med

deras värderingar. Detta är typer av värdekonflikter som i kombination med resultatet

kommer att diskuteras.

Informanternas upplevelser kan förstås som ett uttryck av Skeggs (1999 s. 164f) teori om

respektabilitet och femininitet. Detta eftersom informanterna, likt kvinnorna i Skeggs studie,

upplever att det finns olika förväntningar på dem som uppmanar ett specifikt beteende och

utseende för att passa in i samhällets normer. Kvinnan använde förr i tiden sitt utseende som

en tillgång, och kunde genom andras ögon uppnå en högre position i samhället. Detta

inkluderade kläderna hon bar på sin kropp och hur dessa speglade hennes identitet. Genom att

internalisera de beteenden som samhället ansåg åtråvärda kunde kvinnan uppnå

respektabilitet och därmed även minska känslan av skuld, skam och ensamhet (Skeggs, 1999

s. 249). Detta används på samma sätt i dagens samhället och informanterna pratar öppet om
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deras medvetenhet kring pressen och förväntningarna som de själva känner, samt att de även

applicerar dessa förväntningar på andra kvinnor. Även Bourdieu (1993 s. 241f) för ett

resonemang om detta, då han menar på att individen bidrar till att producera den sociala

produkt som den konsumerar. I detta fall pressen och förväntningar som kvinnor upplever,

som de sedan överför på andra kvinnor. Genom att göra detta skapar kvinnorna ett

rationaliserande beteende och en typ av värdekonflikt uppstår då informanterna uppfattar sitt

deltagande i denna samhällsstruktur som accepterat (eftersom de själva utsätts för samma

press och normativa förväntningar). Genom att tänka på detta sätt legitimeras ett nytt

tillvägagångssätt för många individer att fortsätta bruka fast fashion och hålla sig till trender

och förväntningar inom mode. Detta då risker som ensamhet och exkludering från gruppen

kan tyckas väga högre än deras samvete och strävan om att konsumera mer hållbart.

Informanterna var överens om att de värderar hållbarhet och medvetna köp, men att deras

handlingar inte alltid agerar i linje med dessa. Detta är på grund av att reklam, medier och

samhället uppmanar en att köpa mer saker för ett billigare pris. Fast fashion-företag är enligt

informanterna väldigt bra på detta. Även om de aktivt försöker undvika denna typ av reklam

så är deras upplevelse att de ändå blir påverkade att fortsätta handla. De får mejl, notiser från

företag och reklam på sociala medier. Under intervjun ställde vi även frågan om

informanterna visste vad begreppet fast fashion betydde för att få ta del av deras tolkning och

upplevelse. De flesta delade bilden av att det är kläder som produceras snabbt och sedan säljs

billigt och att fast fashion är förknippat med överkonsumtion. De delade även bilden av att

fenomenet allmänt upplevs negativt, och att hela kedjan är problematisk. Hela processen från

att kläderna produceras till att de fraktas långa sträckor med flyg och säljs i butikerna upplevs

problematiskt för både miljön och fabriksarbetare. Tre informanter tog upp begreppet

“greenwashing”, och hur fast fashion-företag använder denna typ av falsk marknadsföring för

att skapa en bild av att företaget tar större ansvar för miljön än vad de egentligen gör. En av

informanterna har läst hållbarhetsrapporter som företaget H&M publicerat, där de förklarar

arbetet de gör för miljön och att det mesta har “ett lågt avtryck på klimatet”. Dock menade

hon att det finns väldigt lite information om vad som händer på fabrikerna eller i

produktionskedjan, och att detta resulterar i en opålitlig bild av företagets hållbarhetsarbete.

De andra två informanterna diskuterade hur företagen sätter speciella lappar på kläderna, där

det exempelvis står hur mycket återvunnet material det består av. Detta menar informanterna

att företaget gör för att medvetet lura konsumenterna, då de endast utgå från kläderna med
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dessa lappar utan att egentligen veta vad det innebär. Att sedan köpa dessa produkter

genererade en kort känsla av lycka, som sedan gick över lika snabbt som den skapades.

[...] det känns som att det finns en konflikt mellan vad som är moraliskt rätt och etiskt, folk

som arbetar i fabriker, så det finns mycket skam kopplat till det, det känns svårt helt ärligt att

vara superintresserad av kläder, och kunna konsumera men samtidigt bidra till en bättre värld,

man kan lätt döma folk på vad man tycker är de viktigaste, det upplevs att man inte kan ha

båda. /Sandra

Sandra förklarar det som en omöjlig ekvation, att ständigt vara medveten om det men

samtidigt vilja och förväntas se ut på ett visst sätt. Även om alla informanter har värderingar

som anses viktiga så händer det att de agerar motsatt. När detta sker uppstår en känsla av

skam, främst över att de är medvetna om konsekvenserna och därför borde agera i linje med

dom. Det brukar även resultera i att de gärna undviker att diskutera vart de handlat vissa

kläder, då de är rädda för att bli dömda. Det upplevs som skamligt att köpa från specifika

företag som producerar fast fashion, och upplevelser av trakassering, skambeläggning och

rädsla att bli stämplad som något negativt är starkt kopplat till ett sånt beteende. De uttrycker

det som att dagens ungdomar har ett väldigt stort ansvar att bära och att det finns många

negativa aspekter som gör att det blir svårt att lägga energi på alla.

I kombination med vikten av identitet i dagens samhälle uppstår det en värdekonflikt inom

individen, som anspelar på deras värderingar och moraliska åsikter. Informanterna upplever

det svårt att leva rätt och vara en god människa med ett gott samvete. Samtidigt som de

fortsätter köpa kläder från fast fashion-företag som de egentligen inte vill stötta. Denna

konflikt inom informanterna gör sig konstant påmind och finns även med dem omedvetet.

Detta är inget som informanterna aktivt reflekterar över dagligen men nästan alla informanter

menade på att det fanns med dem i bakhuvudet. Så som samhället ser ut är det svårt att

navigera och välja rätt väg. Ibland handlar man fel men några informanter menade på att de

inte kunde döma sig själva så hårt. Trots detta menade dock alla informanter som deltog i

studien att det fanns underliggande förväntningar kring att de borde ha så kallad klimatångest.

Att “det rätta” är att inte stötta eller konsumera kläder från de värsta fast fashion-företagen.

Nedan är utdrag från intervjuer där detta diskuteras.

31



Jag kan inte skambelägga andra för jag tror inte skam löser några problem, så jag tror inte

man kan vara för hård mot sig själv även om man ska vara medveten. /Ofelia

[...] jag har en negativ inställning mot, men inte till så stor utsträckning att det gör att jag

absolut inte kan, att jag inte kan supporta det, som en värdekonflikt att jag inte vill supporta

det men ändå blir man påverkad att göra det, det kanske har att göra med identitet och uttryck,

att man får en egoboost eller kick när man köper nya plagg. /Elisabeth

Informanterna upplevde känslor som stolthet när de aktivt valde att inte handla från fast

fashion-företag, eller från klädföretag som de medvetet inte ville stötta. Detta kan tolkas som

ett rationaliserande då de ansåg att deras klädkonsumtion då var okej, och även stod ut som

något positivt i samhället. Men rationaliserandet fungerade även åt andra hållet. Om de

istället köpte kläder från fast fashion-företag påminde de sig aktivt om att “alla gör det”, och

att deras konsumtion inte spelade någon roll i det stora hela. Alla informanterna delade bilden

av att de var så pass långt ifrån produktionen att det var svårt att alltid se helheten. För att

ändra systemet krävdes större åtgärder. Att informanterna slutade handla helt var inget som

enligt dom skulle påverka i någon större utsträckning. Därför ansåg de att det var okej att

göra detta ibland. En informant uttryckte det som att reflekterandet över fast fashion inte

fanns när de var små, och att det blivit mer ju äldre de blivit. Informantens föräldrar behövde

köpa kläder från företag som H&M, då de inte hade råd att exempelvis köpa dyrare och mer

hållbart producerade strumpor till informanten och hennes syskon. I detta fall var det en

rimlig konsumtion. En annan informant beskrev det som rätten för alla i samhället att kunna

köpa kläder till sig själva och sina barn. Detta beskrev de båda som en typ av konflikt då de

inte stöttar fast fashion-företag men i viss mån är det givet att andra gör det.

Informanternas egna upplevelser om värdekonflikter och beteenden skapar en förståelse för

hur detta fenomen får dem att känna och hur detta även reflekteras i deras beteenden. Denna

förståelse kan bidra med en förklaring till varför denna konsumtion ses som något negativt

från informanternas perspektiv då de ständigt känner en press från vänner och samhället kring

att de borde ha en klimatångest. Samtidigt upplever informanterna pressen av att “passa in”

klädmässigt och att det påverkar dem till att köpa nya kläder. Då nästintill alla är medvetna

om klimatpåverkan fast fashion-företag har, väljer de att söka efter nya kläder på annat håll.

För att minska pressen och fortfarande kunna köpa nya kläder väljer därför en stor del av

informanterna att vända sig till second hand-butiker som ett mer hållbart alternativ. Detta
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resulterar i en balansgång som enligt informanterna aldrig riktigt kommer ta slut. Men med

ett växande utbud av alternativ, som fler vintage och second hand-butiker, blir pressen på

informanterna starkare kopplat till klimatet och de kan samtidigt upprätthålla de normerna

som upplevs klädmässigt.

5.3 Samhällets förväntningar
Något som genomsyrar följande stycken är Skeggs (1999 s. 35) syn på det kvinnliga könet

och hur individen kan påverkas av människorna runt om en, och hur önskan att vara

respektabel och besitta kunskap som normaliseras, auktoriseras och legitimeras av andra är av

vikt för att inte känna skam eller att bli utfryst. Nio av tio kvinnor i denna studie anser att det

finns specifika förväntningar på den kvinnliga populationen idag och att dem själva upplever

detta som ett faktum. Informanterna beskriver hur de upplever förväntningar på deras

utseende och att det finns en större press kring kvinnors utseende jämfört med mäns. Även att

kvinnan ofta är begränsad till en samhällsnorm som förväntar sig mer, och ställer högre krav,

på kvinnor än män. Nedan visas två utdrag från de transkriberade intervjuerna som tagit plats.

Dessa visar på hur informanterna Amanda och Sandra har uttryckt sig ordagrant för att skapa

en djupare förståelse av deras personliga upplevelser.

Det jag tycker är svårt är att man som kvinna ska var medveten om allt. Man ska vara liksom

politiskt korrekt, man ska tänka hållbart, vara medveten om allting, samtidigt ska man se ut på

ett specifikt sätt och uppmanas att konsumera. /Amanda

[...] man har en annan blick på sig för att man är kvinna, den manliga blicken, det känns som

en kille kan komma i en plain t-shirt och byxor som inte är skinny jeans, så är det fashion, och

om man själv har på sig det så varje dag så kommer det uppfattas som att man inte bryr sig

eller är tråkig, det finns undermedvetet i alla kvinnor, en trygghets grej i sig själv. /Sandra

Genom Amandas citat, som menade på att kvinnan förväntas var medveten om allt, tolkade vi

även att det finns en förväntning att kvinnor bör känna till och ha koll på ett stort och

problematiskt fenomen som fast fashion. Fler informanter kunde svara någorlunda utvecklat

på vad detta fenomen är och varför det är problematiskt, men trots detta var det flera som inte

visste vilka faktiska butiker som jobbade med denna typen av produkter. Det förekom vid ett

flertal gånger att informanterna fann sig själva i en motsägande situation då de uttryckte att

de förkastade idéen av fast fashion och speciellt internetsidan Shein som är ökänd för sina
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skandaler kring inhumana arbetsförhållanden. Men samtidigt beskriver de att de handlar

kläder från butiker som H&M, ZARA eller ASOS. Vad några av dessa informanter inte visste

tidigare var att alla dessa butiker som nämnts i regel bara producerar fast fashion och bidrar

till skadlig konsumtion. När de fick reda på detta upplevde vi att en känsla av skam och

förvirring uttryckes i deras ansikten vilket tyder på att de har påverkas negativt då de inte nått

upp till förväntning som lagts på dem.

Två andra informanter, Vendela och Elisabeth, beskriver i linje med detta hur de upplever att

det kvinnliga könet har blivit tilldelad en viss strukturell roll i samhället. Denna roll är djupt

inpräntad och resulterar i att kvinnor följer normer och förväntningar omedvetet. Att bry sig

om vad andra tycker anser informanten Linnea ofta är kvinnligt kodat. Hon menar att kvinnor

i allmänhet inte reflekterar så mycket över varför de beter sig eller klär sig på ett visst sätt.

Med hjälp av analys utav Skeggs (1999 s.165f) begrepp femininitet och respektabilitet kan

man argumentera för att kvinnor och män aldrig haft likvärdiga positioner i samhället.

Historiskt sett har mannen varit i en maktposition och styrt vad som anses vara respektabelt

och åtråvärda beteenden i samhället. För att en kvinna skulle kunna förbättra sin position

behövdes en man, vilket ledde till en äktenskapsmarknad som var vital för kvinnan. Detta kan

tänkas ligga till grund till varför informanterna i denna studie upplever att det finns en annan

typ av förväntan och press på att se ut och bete sig på ett speciellt sätt. Det kan även förklara

vart denna strukturella känsla av kvinnans roll i samhället har härstammat från.

Flera av informanterna uttryckte även att det fanns förväntningar på hur de bör klä sig i olika

kontextuella sammanhang. Detta kunde vara allt från hur de valde att klä upp sig mer

akademiskt på jobbet, att de har en viss typ av stil när de är ute och festar eller att många

“klär ner sig” i vardagen och till skolan. Allt detta beror på sammanhanget och mycket är

kopplat till vilka människor som de omringas av i dessa situationer. Om de omges av okända

människor så menade en informant att hon inte brydde sig om hennes klädsel eller utseende

då hon inte ansåg att det fanns några tydliga normer att följa i en sån situation. Det var

viktigare att se välvårdad ut och “prestera” när de umgicks med människor de känner och

umgås regelbundet med då individen har en viss roll. Det ansågs även finnas normer kring att

vissa stilar är kopplat till ålder och att personen vill se mer “put- together” ut och klä sig mer

moget ju äldre de blir för att få mer respekt och passa in.
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Skeggs teori om kvinnans respektabilitetssträvan kan agera som analysredskap kopplat till

föregående stycke då hon lägger vikt på hur en kvinna använder sin femininitet och utseende

som ett verktyg för att passa in (1999 s. 164f). Hon beskriver hur en kvinna genom sina

kläder kan påverka hur andra uppfattar en samt att hon genom att besitta rätt typ av

konsumentkunskap kan bygga en känsla av självständighet. Om en kvinna inte vet vad hon

ska köpa, vilka affärer hon ska gå i, hur hon ska använda det eller vid vilket tillfälle, så

kommer kvinnans respektabilitet att ta skada. Detta eftersom kvinnor förväntas kunna skilja

mellan stil- mode, mellan att se bra ut- och att se vulgär ut, samt skillnaden av att uttrycka sig

feminint, kontra sexigt. Skeggs förklarar att kvinnornas i hennes studie hade långa listor på

vad de inte kunde (eller fick göra) kopplat till respektabilitet, exempelvis “man kan inte ha

högklackade skor till jeans”, “man kan inte ha vita stilettskor och kortkort kjol” (Skeggs,

1999 s. 166). Dessa är exempel på hur kvinnorna använde sig av disidentifikation som ett

medel för att uppnå respektabilitet, genom att distansera sig och ta avstånd från ett oönskat

utseende som var negativt förknippat (Skeggs, 1999 s. 119f). Distinktioner var av vikt förr,

och baserat på hur informanterna beskriver deras upplevelser idag använder de sig av dessa

även i modern tid. En skillnad som vi kan identifiera är dock att informanterna i denna studie

inte verkade begränsas lika mycket av en specifikt typ av stil som är allmänt “godkänd”.

Informanterna menade mer på att olika stilar och klädesplagg uppmanas i olika kontexter och

sammanhang, som på till exempel kontoret eller på klubben, men det finns inget som de inte

får eller kan ha på sig om de så skulle vilja.

Trots normer och förväntningar så upplever således inte informanterna att det enbart finns

“ett rätt” sätt att klä sig på idag. Detta skapar en distinktion kring hur samhället tidigare

begränsat kvinnor från att uttrycka sig fritt genom kläder och smak, i jämförelse med hur

samhället idag uppmanar till identitetsskapande och personliga uttryck via kläder. Det är mer

accepterat, och i vissa fall även eftersträvat, att utmana normer idag genom att klä sig på ett

sätt som ingen annan gör. Att vara unik och ha en egen stil kan idag anses vara värdefullt

vilket vi kan se då nio av tio informanter anser att deras identitet förkroppsligas genom deras

klädstil.

I kontrast till föregående stycke om individens frihet kring att klä sig fritt så kan vi däremot

se hur sociala medier har en stor påverkan på Sverige och hur kvinnor uppmanas att vara,

samt se ut idag. Man kan argumentera för att det idag är influencers och individer på sociala

medier som har makten att influera vilka normer, utseenden och beteenden som är önskvärda
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i ett samhälle. Detta till skillnad från Skeggs bok där det var den vita borgerliga mannen som

dikterade vad som var respektabelt och önskvärt (1999 s. 255). Olika influencers kan ha vitt

skilda stilar och uppmana till vad Skeggs skulle kalla vulgär/feminin, önskvärd eller olämplig

klädsel. Som tidigare nämnt tog flera informanter upp att smak och preferenser idag är

väldigt individuellt och kan ta sig uttryck på flera olika sätt. Detta betyder att vissa människor

kommer använda klädesplagg som andra anser är fula eller illa åtsittande, vilket både kan

kopplas till Bourdieus teori om distinktion och smak samt Skeggs begrepp disidentifikation

då individen väljer att inte klä sig på ett sätt hon anser fult eller opassande. En individ är i

grunden präglad av sin uppväxt och ens habitus kring tidigare erfarenheter, som sedan formar

och går hand i hand med vilken smak individen utvecklar och vilka distinktioner hen

upplever (Bourdieu, 1993 s. 26). Detta är en betydande del till varför människor, och i detta

fall specifikt kvinnor, kan ha skilda tankar om vad som är fint och fult när det kommer till

exempelvis klädstil och varför de väljer att klä sig på sättet de gör.

5.4 Kläder och influencers inflytande
Under intervjuerna analyserade vi specifikt hur informanterna använde sitt kroppsspråk samt

hur deras personlighet speglas genom orden som de använde sig av, hur högt, lågt eller snabbt

de talade och vad detta gav oss för uppfattning av informanten. Denna reflektion kan vi även

koppla till hur en individ påverkas av kläderna som hon har på sig. Vi uppfattade att de flesta

informanterna var relativt bekväma i sina kläder då de i allmänhet verkade avslappnade och

inte drog uppmärksamhet till det. Däremot fanns det en informant som rättade till sin tröja

och pillade på sömmarna ett flertal gånger under intervjun vilket fick oss att uppleva henne

som mer nervös och obekväm. Denna informant kände även ett behov av att förklara vad hon

hade på sig och att hon var medveten om att kläderna som hon hade på sig just då “inte var så

fina”. Informanten beskrev att hennes utseende den dagen måste upplevas ironiskt då hon

tidigare i intervjun sa att hon var intresserad av mode och kläder, och att detta inte speglades

just där och då. Detta till skillnad från en annan informant som kom in i rummet med ett

strålande leende och självförtroende, kort följt av att hon berättade att jackan hon hade på sig

var nyinköpt och väldigt dyr. Det var tydligt att dessa informanter hade två olika dagar där

den enas självförtroende var lågt och behövde förklaras medans den andra utstrålade

självförtroende och stolthet kring sitt utseende. Detta kan ha varit en tillfällighet för dessa

kvinnor men det visar tydligt på hur kläder kan påverka ens självkänsla som tidigare stycken

tagit upp i relation till kvinnorna i Skeggs bok (Skeggs, 1999 s. 164f).
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I intervjuerna fann vi även att sociala medier är en stor faktor till mycket överkonsumtion av

fast fashion och att det är genom olika influencers som nya trender förmedlas. Sociala medier

som togs upp i vårt material var främst Tiktok, Instagram, Pinterest och Youtube som agerar

som plattformar för informationsspridning, uppmaning av trender och som inspirerar många

att antingen efterlikna en visst typ av beteende eller ta avstånd från den.

Ja asså jag tror att typ hela så här influencer samhället påverkar jättemycket, särskilt vår

generation och unga kvinnor. Det bidrar nog mycket till fast fashion, att det är mycket så

kedjor som har ett samarbete, med nån influencer och då ska alla köpa just det, kanske mer

för att va en person eller eftersträva se ut som en person som den tycker är jättecool, och då

ska man ju klä sig så, typ. /Vendela

Det framgick negativa känslor kring att många influencers ofta samarbetar med fast

fashion-företag som uppmanar sina följare att köpa mer än de behöver samt att de använder

sig av olika säljtrick för att gynna deras egen karriär. Dessa profiler påverkar och uppmanar

till olika typer av värderingar och hur en person bör tänka kring exempelvis konsumtion,

miljö, etik och sin egna självbild. Här finns det både influencers som anses bättre och sämre i

frågan och då menade en informant att det ligger i individen/konsumentens egna händer att

välja vem hon vill se upp till och efterlikna. Detta visar hur mycket makt en influencer kan ha

i dagens samhälle och ett rimlig antagande kan vara att det är baserat på dessa personers

framgång, och antalet följare de har, som dikterar vilken typ av beteende och/eller kläder som

är mest eftersträvat. Vi anser att flera av informanterna antydde på detta och att de kunde göra

mer informerade beslut kring hur en viss stil skulle mottas av omvärlden genom att först låta

influencers bana vägen och sedan se vad allmänhetens respons skulle bli. Därefter kunde de

välja att ta del av beteendet eller så bestämde de sig för att avstå om responsen inte ansågs

tillräckligt bra. Med andra ord kan detta tänkas vara en strategi för att lättare kunna passa in,

på så sätt att personen vet vad som kommer generera en positiv snarare än negativ respons

från andra. Detta beteende har vi analyserat med hjälp av Skeggs (1999 s. 35) teori kring att

vara respektabel då hon menar att människors målsättning är att känna sig accepterade och

respekterade i ögonen av andra, vilket även kan anses vara informanternas mål med att följa

trender av sociala medie-profiler som influencers.
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5.5 Post-konsumtion
För att få en inblick och en djupare förståelse kring hur informanterna påverkas av samhällets

normer, förväntningar och ens egna värderingar så ställdes frågor kopplat till deras

post-konsumtion under intervjuerna. Detta för att se i vilken grad individerna påverkas av

dessa aspekter och hur detta kan influera och ta sig uttryck i hanteringen av varorna som

inhandlats. Vad som hittades i intervjuerna var följande.

Många av svaren kring post-konsumtion kopplades till vilken typ av känsla som informanten

upplevde efter att hon köpt ett plagg. Kopplat till denna fråga förekom relativt blandade svar

kring vilken inställning och tankesätt som individerna hade och hur de sedan valde att hantera

potentiell problematik med sin konsumtion. Om känslan var negativ efter ett köp eller fick

informanten att känna skuldkänslor, tenderade flera av informanterna att returnera plagget om

möjligheten fanns. Dock förekom det svar då några av informanterna valde att inte returnera,

oavsett om de var nöjda eller inte med plagget. Följande beskriver Sandra och Linnea varför

dem personligen inte returnerar alla kläder som beställs.

A men det händer att jag skickar tillbaka, men det händer också att jag tänker att såhär “det

här kanske inte va exakt som jag hade föreställt mig men de får duga” då kan det var saker

som jag kanske egentligen inte skulle använda så jättemycket som jag borde skickat tillbaka.

/Linnea

Jag brukar nästan aldrig skicka tillbaka det online, det blir bara en block, jag tycker det känns

mentalt jobbigt bara, det känns ansträngande. /Sandra

Sandra menade även på att hennes beteende antagligen sker då hon inte bryr sig särskilt om

mindre summor pengar eller om hon skulle gå minus genom att inte returnera varorna. Med

detta sagt så var Sandra en av de informanter som utöver studierna jobbade extra och kan

därför antas ha ett större ekonomiskt kapital än några av de andra informanterna. Detta är

däremot ingen given slutsats som kan dras då det även kan vara så att Sandra enbart ser på

materiella ting och pengar på ett mer lättsamt vis, vilket är ett synsätt som hon kan fått med

sig från sina föräldrar eller av andra erfarenheter. Även här kan Bourdieus begrepp habitus

komma till användning då dessa tankar kring returer, pengars värde och olika vanor starkt kan

kopplas till en individs omgivning och uppväxt då det påverkar hur en individ ser samt tillåts

navigera sig i livet (Bourdieu, 1993 s. 297f). Om en individ har vuxit upp med ett ekonomiskt
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överflöd så är det inte orimligt att hen ser på materiella ting som oviktigt eller särskilt

meningsbärande, då dessa är saker som alltid varit inom räckhåll. Men om en individ däremot

inte vuxit upp under dessa förhållanden (där ekonomiskt överflöd var närvarande) så kan

detta resultera i att personen blir mer försiktig med pengar, och även mer eftertänksam i sin

konsumtion.

Sju av informanterna beskrev att de köper samtliga eller åtminstone en del av sina kläder på

second hand då det lättar deras samvete och genererar en större känsla av tillfredsställelse

efter ett inköp. Detta i kontrast till hur de känner efter att ha beställt kläder från fast fashion

butiker på nätet, exempelvis ASOS, H&M eller ZARA. Eller när de allmänt köper någonting

impulsivt utan att tänka på om eller när de faktiskt kommer att använda plagget. Detta kan

analyseras genom Skeggs teori om femininitet där hon beskriver hur kvinnorna i hennes

studie investerar i vård och omsorg av andra för att själva må bättre och minska känslor av

skam och skuld (Skeggs, 1999 s. 249). Detta kan lika situationen som informanterna befinner

sig i då de brottas med motstridiga känslor kring vem de bör prioritera och ha omsorg för, sig

själv- eller miljön och fabriksarbetarna som producerar kläderna? Om informanterna motstår

fast fashion och istället köper second hand (eller inget alls) så gynnar de miljön och stödjer

inte de dåliga arbetsförhållandena. Detta genererar i sin tur en positiv känsla för konsumenten

då de vårdar någon annan och agerar i linje med önskvärd femininitet vilket enligt Skeggs ger

respektabilitet. Denna respektabilitet kan vi se då konsumenten blir mer stolt över sitt

agerande och anses mer respektabel och “god” i ögonen av andra.

Majoriteten informanter i denna studie förklarade att de var medvetna om minst en negativ

konsekvens av att handla fast fashion eller att impulsivt köpa nya plagg vare sig det sker på

nätet, i butik eller second hand. Flera av informanterna valde då att hantera jobbiga

post-konsumtionskänslor genom att ta väl hand om de kläder som de valde att behålla. Om

plagget ansågs vara dyrt så skapades en känsla av att vilja bevara det i så bra skick som

möjligt. Hur de gick tillväga var bland annat genom att laga slitna kläder om möjligt, tvätta

dem varsamt efter tvättråden, skänka bort dem till välgörenhet om de inte används, byta

kläder med kompisar eller återanvända plagget i hemmet om det inte var i skick att brukas ute

bland folk. De informanter som påstods ha vuxit upp med en familj som källsorterar tog även

upp att detta antagligen gjort dem mer benägna till att själva källsortera när de flyttat

hemifrån, vilket går i linje med Bourdieus teori om hur en individs uppväxt och familj bidrar

till formandet av personen (Bourdieu, 1993 s. 297f). Det går även att dra en koppling mellan

39



denna typ av sortering kopplat till återvinning av textilier och kläder. Detta då fler av

personerna som var bekanta med sopsortering även visade prov på att återvinna textilier eller

donera kläder som de inte längre fann glädje av.

Alla bär ju ett kollektivt ansvar för att bidra till förändring men jag tycker mest att det ligger

på alla bolag och liksom hur det ser ut. Förhoppningarna är att företag typ ändar sina sätt[…]

[...] jag tror inte det är rätt att lägga allt på individerna, det tycker jag är dumt, de borde vara

politiska ändringar, mer på organisationsnivå. Individen kan påverka men inte så pass mycket.

/Gabriella

Här ser vi prov på hur Gabriella uttryckte sig kring ansvarstagande. Hon anser att det inte

enbart är individens personliga ansvar, som konsument, att handla och agera “rätt” när det

kommer till post konsumtion och hanteringen av oönskade kläder. Gabriella menar snarare att

problematiken grundar sig i företagspolitik och kapitalistisk massproduktion, vilket gör det

svårt och i många fall meningslöst för individen att ens försöka ta ställning genom att

konsumera mindre/bättre eller att ta hand om kläder mer hållbart i vardagen.

Varför postkosumtionsbeteende och företag har en betydande roll i denna studie är främst

eftersom detta beteende kan hjälpa till att förklara varför fast fashion ser ut som den gör idag,

och varför ingen drastisk förändring sker hos många individer. När en konsument, likt

Gabriella, känner att hon som individ inte kan påverka problemet i stort så kan detta tankesätt

hjälpa till att avlasta bördan av att känna personligt ansvar. Denna känsla av otillräcklighet

kan tänkas hejda människor till att ta ställning och förändra sättet de konsumerar på idag då

de skiftar fokus och lägger ansvaret på dem större koncernerna. Postkosumtionsbeteende har

även en viktig roll när det kommer till mängden kläder som en individ äger och hur mycket

nya kläder som personen känner att hon är i behov av. Exempelvis kan vi se, bland

informanterna, att när de köper ett plagg från ett företag som aktivt jobbar med hållbart,

högkvalitativt mode eller butiker som second hand och vintage så skapas en mer positiv och

efterlängtad känsla som även håller konsumenten nöjd under en längre tid. Vi uppfattade i sin

tur att detta motiverade informanterna till att ta hand om plaggen med större försiktighet

vilket ökar livslängden på plagget och gör att individen inte känner samma behov att köpa

nytt lika ofta eftersom plaggen hon redan har i garderoben är i bra skick och känns som en

investering. Hur informanterna i denna studie kände efter att de köpt ett klädesplagg anser vi
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vara en direkt konsekvens av vilka värdekonflikter som individen står inför och det visar även

på hur informanterna blivit påverkade av normativa förväntningar.
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6. Avslutande diskussion
I denna del följer en summering av det mest väsentliga resultat som studien kommit fram till

genom att besvara de tre frågeställningarna som låg till grund för arbetet. Genom att göra

detta kan uppsatsens syfte bli uppfyllt och generera en förståelse kring hur värdekonflikter

och klädkonsumtion hänger samman för tio kvinnliga studenter vid Uppsala universitet, och

hur de ser på fenomenet fast fashion. Efter att frågeställningarna blivit besvarade följer tre

diskussionsdelar kring uppsatsens olika moment i relation till resultat och analys. Uppsatsen

avslutas sedan med implikationer för vidare forskning och praktik där tankar och reflektioner

kring arbetet tas upp och vad som kan vara intressant att studera vidare på i framtida studier.

6.1 Summering
Vår första frågeställning syftade till att undersöka vilka normer och förväntningar som

kvinnliga studenter vid Uppsala universitet upplever att det finns på dem kopplat till

klädkonsumtion. Informanterna delade upplevelsen att det finns flera normer och

förväntningar kopplat till att vara kvinna idag. Många av dessa förväntningar kopplades till

utseendet, hur informanterna konsumerar kläder och hur de förväntas vara den bästa

versionen av sig själva. En stor vikt låg på hur dessa informanter använder sina kläder för att

upprätthålla en viss identitet och hur kläderna används för att framhäva den identiteten. Om

individen avviker klädmässigt från normen var det ett aktivt val att inte följa dessa, och det

blev mer av ett statement av att individen inte ville passade in. Flera informanter menade att

det finns kontextuella sammanhang då de förväntas se ut, samt klä sig, på ett visst sätt för att

passa in i de normer som skapats, vilket ofta uppmanade dem till att köpa nya kläder.

Detta innebär att kvinna ska vara medveten om “allt” och ta ansvar för sina handlingar. Det

upplevdes som svårt och problematiskt för informanterna då motstridiga ideal gör det svårt

att veta hur de bör agera i olika situationer. Genom sociala medier, reklam och rabatt-högtider

(black friday, mellandagsrea) ansåg flera informanter att det finns ett konsumtionsbehov och

påtryck att köpa det senaste och trendigaste kläderna för att nå upp till en viss standard. Men

det finns samtidigt en växande förväntning kring att de bör gå emot denna konsumtionshets

och agera med vetskap kring hur fast fashion-kläder produceras och vilka skadliga effekter

det har på miljön samt fabriksarbetare.
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Detta leder oss vidare på studiens andra frågeställning som syftade till att undersöka om

denna grupp upplever värdekonflikter mellan deras egna värderingar och normativa

förväntningar kopplat till deras klädkonsumtion. Till största del svarade informanterna ja och

förklarade att de upplever ett dilemma kring hur olika parter i samhället vill att de ska vara

och konsumera i jämförelse med hur de själva vill agera. Å ena sidan finns det en

konsumtionshets som uppmanar människor, specifikt unga kvinnor, att konsumera mer fast

fashion och följa trender för att passa in. Å andra sidan finns det en framväxande norm och

förväntning att istället konsumera mindre och även mer hållbara produkter. Detta eftersom

det idag finns bevis på hur både miljön och många människor tar skada i processen av fast

fashion-produktion. Dessa motstridiga ideal anser informanterna gör det svårt att agera med

ett rent samvete då det alltid känns som att de gör fel enligt någon. Baserat på de normer och

förväntningar som togs upp tidigare i summeringen blir det svårt att vara alla till lags enligt

informanterna. Den de upplever mest skam från är de själva, och deras egna värderingar.

Ett flertal informanter nämnde även det faktum att de är studenter med begränsad ekonomi

vilket påverkar hur de konsumerar kläder. I och med denna aspekt skapades ytterligare

värdekonflikter då de inte kände att det fanns tillräckligt med pengar för att köpa bra

producerade och hållbara kläder trots att de var medvetna om konsekvenserna av billigt fast

fashion. Oavsett hur pålästa informanterna i denna studie påstod sig vara så medgav alla att

de konsumerat fast fashion under någon period av sitt liv. Majoriteten bekände att de

fortfarande köper strumpor och vissa baskläder från kända fast fashion-kooperativ trots att det

går emot deras värderingar och önskan att konsumera mer hållbart.

Den tredje och sista frågeställningen avsåg att undersöka hur dessa värdekonflikter påverkar

sättet som gruppen konsumerade kläder på. Hur informanterna valde att hantera dessa

konflikter i detalj varierade, men ett mönster som kunde identifieras var att nästan alla hade

börjat handla mer second hand och vintagekläder. Informanterna förklarade att de gjorde

detta för att dels må bättre och känna sig mer nöjd med kläderna de köpte, men även då de

fick känna att de inte bidrog lika mycket till den onda cirkeln av miljöförstöring och dåliga

arbetsförhållanden. Då dessa negativa konsekvenser var väl omtalade i många av

informanternas umgängeskretsar så upplevdes det skamfullt och fel att köpa överflödiga fast

fashion-kläder eller från märken som var kända för deras dåliga påverkan på miljön. Detta

var roten till att sju av tio informanter valt att öppna sina ögon för vintagebutiker och olika

second hand-affärer online. Andra sätt som deltagarna i denna studie påverkats av
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värdekonflikten var att dem blivit mer benägna att kritiskt reflektera kring vad de vill och

behöver köpa samt tänka på om plagget kommer användas mer än någon enstaka gång. Även

att ta hand om kläderna på ett bra sätt var viktigt då informanterna uppmuntrades från

antingen familj eller vänner att bevara kvaliteten så väl som möjligt, och att laga ett plagg

som gått sönder snarare än att slänga bort det. Att donera, byta eller sälja kläder som inte

längre används var också ett sätt för informanten att lindra potentiell klimatångest eller enbart

tillåtas känna att de har gjort någonting bra som uppmanar till ett mer hållbart samhälle.

En intressant observation är därutöver att några få informanter inte agerade i enlighet med

ovanstående handlingar. Tre informanter i studien nämnde aldrig second hand under

intervjun. Det var även dessa informanter som minst betonade problematiken med

klimatförändringar, vilket vi tolkar som ett uttryck för mindre klimatångest. De var dessutom

minst pålästa kring ämnet fast fashion och dess konsekvenser. Även dessa informanter kände

en värdekonflikt som de andra informanterna, men inte lika starkt, vilket gjorde att de kunde

fortsätta konsumera fast fashion på samma sätt som innan. Ett rationaliserande beteende var

ofta grunden till detta då de använde argument som förminskar deras påverkan. Det kunde

vara att individens enskilda val inte kan påverka problematiken i stort, “om andra gör det så

är det okej att jag gör det”, “jag har inte mycket pengar” eller det faktum att fenomenet fast

fashion var så stort att det blev svårt att förstå och ta till sig. En informant menade på att

konsekvenserna av fast fashion-produktionen inte är något som hon  i första hand bevittnar

eller påverkas av vilket gör det lättare att blunda för problematiken och därmed inte behöva

ändra sättet som hon lever på idag.

6.2 Diskussion av resultat/analys och tidigare forskning
Resultatet av denna studie har kunnat kopplats tillbaka till den tidigare forskningen som finns

kring området, och stora delar av resultatet är i enlighet med detta.

Vårt första kunskapsbidrag är bidraget av mer kvalitativ kunskap kring kvinnors

klädkonsumtion. Detta är kopplat till att vi genom intervjuer fått fram informanternas egna

åsikter och upplevelser kopplat till fast fashion och en allmän klädkonsumtion. Utifrån detta

vet vi mer om hur processen ser ut när de konsumerar kläder, och vilka normer och

värderingar de behöver ta hänsyn till. Gällande kvinnors konsumtion menade tidigare

forskning att det är just unga kvinnor som är den främsta målgruppen för fast fashion vilket
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även togs upp och diskuterades i intervjuerna. Detta presenteras även i Tiggemanns och

Laceys (2009) studie, och de ansåg att framställningen av kläder och kvinnokroppen vara en

viktig bidragsgivare till att unga kvinnor konsumerade fast fashion. I Joungs (2014) studie

argumenterades det att studenterna hade ett begränsat ekonomiskt kapital att förfoga över,

och därför var mer mottagliga för fast fashion-industrin. Informanternas upplevelser menade

ytterligare att det handlade om deras identiteter som kopplades till deras kläder, och det var

normerna att passa in som påverkade. De tidigare forskningarna inom området var främst

kvantitativa enkäter, och vi ansåg att det fanns en brist på specifikt kvalitativa studier kring

kvinnors klädkonsumtion.

Det andra kunskapsbidraget är hur värdekonflikter hanteras, och en gemensam observation är

att både den tidigare forskningen och informanterna var medvetna om att det finns ett “rätt

sätt” att konsumera på, men att det ibland krockar med individens egna värderingar.

Kouzakovas (2012) studie visade på en förklaring som ligger i linje med detta, och tyder på

en enhetlig förståelse kring begreppets innebörd. Denna studie bidrar med en ny tolkning av

värdekonflikter kopplat till fast fashion och klädkonsumtion, vilket det fanns knapp forskning

om. Ett tydligt exempel om detta ämne från intervjuerna var den starka känslan av skam när

informanterna gick emot sina egna värderingar.

Det tredje kunskapsbidraget i denna studie är hur informanternas beteende efter en

klädkonsumtion ser ut, och hur det påverkar dem. Detta kunde visas i form av hur

informanten valde att agera efter ett inköp, deras post-konsumtionsbeteende. Om individen

upplevde ett plagg värdefullt blev de mer benägna att ta hand om det och bevara det väl.

Joungs (2014) studie resulterade i liknande handlade. Om kläderna tilldelats ett sentimentalt

eller estetiskt värde för individen var de mer benägna att inte kastas bort. Individen tog både

bättre hand om plagget och var noggrann med att skänka bort det om det inte längre ansågs

användbart.

6.3 Diskussion av resultat/analys och teori
Valet av Bourdieus (1993; 2010) och Skeggs (1999) teorier influerade studien då vi utgick

från begreppen habitus, kapital, smak, distinktion, respektabilitet, femininitet och

disidentifikation. Utifrån dessa teorier formades uppsatsens uppläggning och vilket fokus

som intervjuerna delvis skulle innehålla. Grundtanken var att individens habitus, kopplat till
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Bourdieus (1993; 2010) teori påverkar hur informanterna såg på konsumtion och miljöfrågor.

Även när det kom till vilken smak de hade utformat utifrån deras habitus och identitet. Det

ekonomiska kapitalet kopplade vi till studenters ekonomiska situation, och att det spelade in

när det berörde konsumtion. Skeggs (1999) teori om respektabilitet genom begrepp

femininitet och disidentifikation utgjorde grunden för hur en kvinna kan påverkas av dagens

normer och förväntningar, vilket var en stor del av det vi ville undersöka. Till följd av detta

vinklades studien utefter vad som ansågs intressant i koppling till teorierna. Med dessa har vi

kunnat uttala oss till stor del om hur informanternas uppväxt och umgängeskrets kan påverkat

deras smak och värderingar, och hur informanterna kopplade deras identitet till kläder.

Med teorierna möjliggjordes analyser och kopplingar mellan begreppen och resultatet av

intervjuerna, och fungerade som ett ramverk genom hela studien. Appliceringen av teorierna

på alla delar medförde vissa utmaningar, och det var dessvärre svårt att dra långtgående

slutsatser kring alla delar. Utmaningarna bestod av att skapa mer fördjupade analyser utifrån

begreppsramen, vilket inte var lika enkelt på all empiri. Detta gjorde att vi fokuserade mer på

den fenomenologiska ansatsen och vi ville ha en mer empirisk redovisning av resultatet. Det

var även viktigt för oss att teorin inte skulle stå i vägen för informanternas svar, utan att den

teoretiska analysen snarare skulle användas som ett hjälpmedel vid vissa tillfällen.

Om vi skulle göra om studien, eller utföra en ny med ett liknande tema, är en tanke att vi

skulle vilja ha med någon kompletterande teori. En potentiell sådan skulle kunna vara

“rational choice theory” som ämnar att beskriva hur människan tänker samt fattar beslut

utefter egen nyttomaximering (Lappalainen, 1990 s. 43).

6.4 Diskussion av mellan resultat och metod
Denna studie har formats av ett flertal olika metodologiska val. Detta är i grunden en

kvalitativ studie med inslag av fenomenologisk samt induktiv ansats för att bäst undersöka

individens egna upplevelser och livsvärld. Studien utfördes genom semistrukturerade

intervjuer med tio kvinnliga studenter vid Uppsala universitet mellan åldern 20-25, vilket kan

anses som ett relativt snävt urval. Detta valet gjordes eftersom studien enbart tar fasta på tio

informanters upplevelser vilket inte är en stor mängd data om ett större, mer generaliserande,

resultat kring en population är målsättningen. Hade vi exempelvis använt oss utav kvantitativ

metod och enkäter hade vi kunnat samla på oss ett bredare material med fler informanter.
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Men då detta arbetet har haft sin grund i en fenomenologisk ansats ligger fokus på att

generera ett djupgående resultat kring individens personliga upplevelser kring förväntningar,

värdekonflikter och klädkonsumtion.

6.5 Implikationer för forskning och praktik
Slutsatserna som vi kan dra av denna studie är att yngre kvinnliga studenter upplever

miljöfrågor svårhanterliga i kombination med samhällets identitetsnormer. Detta kan påverka

hur konsumtionen i övrigt ser ut i samhället. Då fast fashion-företag vinklar sin

marknadsföring mot yngre kvinnor, på bland annat sociala medier, finns en konstant

påminnelse av hur hon borde klä sig och/eller se ut vilket resulterar i ett ständigt kretslopp då

det alltid genereras nya trender. Det är främst kvinnor som ska förbättras och detta på grund

av normerna och förväntningarna som finns i samhället. Även influencers skapar konstanta

intryck med varierande fotoinlägg och olika samarbeten. I intervjuerna i denna studie var det

flera som diskuterade den ständiga pressen från sociala medier, och att det resulterade i ett

negativt psykiskt mående. Det gick så långt att de till slut tog bort sociala medier helt eller

slutade följa alla som de ansåg påverkade dem negativt i någon utsträckning. Detta visar

vilken makt företagen och influencers med stora plattformar har.

Med krocken av värderingar och pressen från samhället att agera på ett visst sätt uppstår det

värdekonflikter för kvinnor, som ständigt gör sig påminda. Det finns en pågående press på

kvinnor att de ska vara perfekta, att de ska följa normerna, vara pålästa angående klimatet och

agera utifrån det bästa möjliga utfallet. Dessa normer och förväntningar har i olika former

alltid funnits med, och påverkat hur samhället ser ut (Skeggs, 1999 s. 116f). I dagens

samhälle är mycket centrerat runt sociala medier och online, vilket skapar en betydande roll i

den framtida forskningen som börs göras inom detta fält.

Skeggs (1999) teori om femininitet ger en bild av hur begreppet femininitet skapades, och hur

det formades i samhället utifrån vita män. Detta är däremot inget vi valt att lägga särskild vikt

vid då vi enbart fokuserar på kvinnans upplevelser. Ämnet tas däremot upp under uppsatsen

då informanterna självmant tog upp, och jämförde sig med det manliga könet. En framtida

studie som är relevant att utföra baserat på detta hade varit att undersöka mäns upplevelser i

samma situation, då informanterna tog upp och jämförde sig med hur annorlunda män

upplevde detta. Då det endast var kvinnornas upplevelser vi var intresserade av i denna studie
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så var det enbart kvinnor som agerade informanter. Men för att kunna uttala sig om det

verkligen uppfattas så för män så hade en vidare studie inom samma område varit intressant

att utföra. Ett liknande tillvägagångssätt med semistrukturerade intervjuer, och en

fenomenologisk ansats, hade vidare analyserat hur unga studerande män upplever samma

fenomen och kunnat jämföra det resultatet med denna studie.

Vi kan sammanfattningsvis notera att alla informanterna hade liknande upplevelser kring

värdekonflikter som uppstod i relation till fast fashion-konsumtion. Trots att det fanns

skillnader i mängden kunskap som informanterna hade så delade de bilden av vilka normer

och förväntningar som läggs på dem kopplat till att de är kvinnor. Många av informanterna

var införstådda kring det faktum att deras familj och vänner har påverkat och influerat deras

hållbarhetstänk, och ansåg sig även fått en fördjupad förståelse och påminnelse om

fenomenets problematik efter intervjun. Informanterna upplevde detta som ett intressant

ämne och ville gärna fortsätta diskutera detta efter att intervjuerna var klara. Flera ansåg att

de kommit till en större insikt när de påmindes om fast fashions påverkan och vilka butiker i

vardagen som brukar denna strategi. Informanterna verkar uppskattat att de getts tillfälle att

reflektera över vilka val de gör i vardagen och hur dessa påverkar deras självkänsla och

mående.
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8. Bilagor

Bilaga 1. Intervjuguide
Intervjuguide

- Börja med att välkomna deltagaren därefter introducera oss intervjuare.
- Överenskommelse om intervjuns planerade varaktighet.
- Fråga om det är okej att spela in. Om ja, påbörja inspelning.
- Information om användning och publicering av uppgifter:

“Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. Det
insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi två och vår handledare kommer åt det under
arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras. Det insamlade materialet  förvaras digitalt, men
förvaras då på så sätt att endast vi och vår handledare kommer åt det. Materialet kommer vidare att
analyseras och publiceras i form av en C-uppsats vid den Sociologiska institutionen.”

“Godkänner och förstår du det vi precis gått igenom, samt informationsbrevet och
samtyckesblanketten?”

1. Komma igång: uppvärmning
Kort introduktion till ämnet:
“I examensarbetet undersöker vi hur kvinnliga studenter vid Uppsala universitet upplever fenomenet
fast fashion. Vi vill analysera deras erfarenheter och upplevelser kopplat till fenomenet samt få en
större inblick i hur denna grupp konsumerar kläder. Genom att studera detta fält hoppas vi kunna bidra
med relevant kunskap kring hur olika samhällsideal och individuella faktorer påverkar kvinnliga
studenters konsumtion. Av särskilt intresse är att förstå värdekonflikter avseende snabb konsumtion,
etiska värderingar och långsiktig miljöhänsyn.”

- Några frågor på det?
- Om ja, svara på de. Om nej, sätt igång introduktionsfrågorna.

Enkel introduktion med några korta frågor för att "bryta isen", samt ge bakgrundsinformation till vår
studie och analys:

- Vad studerar du? Hur länge har gjort det? Heltid?
- Vad har du för hobbies, och/eller vad gillar du att göra utanför skolan?
- Är du uppväxt i Uppsala, om nej vart kommer du ifrån?
- Vart och hur bor du idag?(hemma, köpt lägenhet, korridor etc).
- Har du ett extra jobb utanför studierna?
2. Tematiska block:
- Konsumtion (Smak och livsstil)

- Allmänt om ordet, vad känner du när du hör det ordet?
- Vad brukar du lägga dina pengar på, rent konsumtionsmässigt?
- Om du skulle unna dig, vad gillar du att lägga dina pengar på då? Utveckla.
- Klädkonsumtion.

- Finns det något allmänt intresse kring mode/kläder? Utveckla diskussion.
- Hur mycket tror du att du lägger på kläder i snitt per månad?
- Varför/varför inte?
- Vilka butiker köper du mest från? Online/butik/second hand.
- Fönstershoppar?
- Anser du att kläder är viktigt för att uttrycka dig på/ din identitet.

- Samhället:
- Hur känner du att samhället allmänt ställer sig till kläder och

klädkonsumtion? Utveckla.
- Normativa/samhällets förväntningar:
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- Känner du av några förväntningar (kring beteende, kläder, intressen etc) från
samhället/vänner/familj? Sociala medier?

- Kopplat till att du är kvinna?
- Hur kommer det sig?

- Att du är student (fattig?)?
- Att du är en “ungdom” (klimatkris)?

- Respektabilitet:
- Anser du att en det finns förväntningar på dagens kvinnor att de ska klä sig på

ett visst sätt/ och eller tänka på ett visst sätt kring konsumtion/miljö/andra
människor etc?

- Värdekonflikt:
“Ordet “värdekonflikt” används för att beteckna konflikter som har sina rötter i människors djupaste
övertygelser, värdesystem, världsbilder, identiteter, trosföreställningar och liknande. Ett närliggande
begrepp är “moraliska konflikter,” som pekar mot att det ofta finns spänningar kring vad som är rätt
och fel, ont och gott i dessa konflikter. En värdekonflikt kan uppstå när det skapas friktion/ambivalens
mellan individens värderingar samt intressen.”

- Hur upplever du detta? Anser du att det finns en konflikt utifrån dina egna
upplevelser?

- Kan dessa förväntningar påverka sättet du konsumerar?
- Om ja, utveckla varför.
- Om nej, utveckla varför.

- Post-konsumtion:
- Hur tar du hand om det efter om du känner värdekonflikten? Lämnar tillbaka,

behåller, tar hand om det extra?
- Fast fashion:

- Vet du vad det är?
“Fast fashion (även kallat snabbt mode) kan definieras som den ständiga jakten på de allra senaste
trenderna inom mode. Bakgrunden till namnet kommer från den korta livslängden som kläderna inom
kategorin är kända för och har främst ett billigt pris.”

- Vad tycker du om fenomenet i sig?
- Hur ställer du dig till företag som inriktar sig på fast fashion? Utveckla

varför.
- Cirkulerar ett flertal skandaler kring dessa nuförtiden, är detta något

du är medveten om.
- Om ja ge exempel. Hur reagerade du på det?
- SheIn, H&M, Zara.

- Etik och moral
- Har du någon gång reflekterat över olika arbetsförhållanden bakom dessa

plagg?
- Om ja, hur?
- Om nej, varför tror du det är så.

- Finns det något annat du kan komma på som kan anses problematiskt?
- Miljö

- Har du någon gång reflekterat över att det kan finnas en miljöpåverkan
bakom dessa plagg?

- Om ja, hur?
- Om nej, varför tror du det är så.

Avslutning:
- Diskutera det som tagits upp under intervjun, ta upp om det är några frågetecken från vår

sida, samt fråga om informanten har några frågor. Därefter tacka för intervjun, förklara vad
som kommer hända nu med detta material, och sedan avsluta intervjun samt inspelningen.
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Bilaga 2. Informationsbrev
Uppsala universitet,
Sociologiska institutionen

En förfrågan om deltagande i studie
Vi är två studenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid  Sociologiska
institutionen vid Uppsala universitet. I examensarbetet undersöker vi hur kvinnliga studenter vid
Uppsala universitet upplever fenomenet fast fashion. Vi vill analysera deras erfarenheter och
upplevelser kopplat till fenomenet samt få en större inblick i hur denna grupp konsumerar kläder.
Genom att studera detta fält hoppas vi kunna bidra med relevant kunskap kring hur olika
samhällsideal och individuella faktorer påverkar kvinnliga studenters konsumtion. Av särskilt intresse
är att förstå värdekonflikter avseende snabb konsumtion, etiska värderingar och långsiktig
miljöhänsyn.

Du tillfrågas därför, i din egenskap som kvinna samt student vid Uppsala universitet, att delta i denna
studie. Datan samlas in under v. 46-49, höstterminen 2022, genom semistrukturerade intervjuer på 45
minuter med oss två studenter, Emilia och Madeleine. Med ditt godkännande spelar vi in ljudet med
en inspelare. Vi kommer båda att ställa frågor samt anteckna under intervjuns gång. Fokuset i denna
insamling är att ta del av deltagarnas upplevelser och attityder kring vårt ämne.

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. Det
insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi två och vår handledare kommer åt det under
arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras. Det insamlade materialet kan komma att förvaras
digitalt, men förvaras då på så sätt att endast vi och vår handledare kommer åt det. Materialet kommer
vidare att analyseras och publiceras i form av en C-uppsats vid den Sociologiska institutionen.

Vi kommer att kontakta dig i ärendet i vecka 46.

Skapat den 14 november 2022, Uppsala.

Med vänliga hälsningar,
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Bilaga 3. Samtyckesblankett
Samtyckesblankett för att delta i en kvalitativ studie om kvinnliga studenters upplevelser kring
värdekonflikter kopplat till klädkonsumtion.
Syftet med uppsatsen/studien är att studera hur kvinnliga studenter vid Uppsala universitet upplever
fenomenet fast-fashion. Vi vill analysera deras erfarenheter och upplevelser kopplat till fenomenet
samt få en större inblick i hur denna grupp konsumerar kläder. Genom att studera detta fält hoppas vi
kunna bidra med relevant kunskap kring hur olika samhällsideal och individuella faktorer påverkar
kvinnliga studenters konsumtion, och hur detta kan skapa ambivalens i deras värderingar. Ansvarig
lärare är Christoffer Berg.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att samla in bakgrundsinformation, samt kunna
komma i kontakt med informanterna för att planera och informera om intervjuer och studien. De
personuppgifter som kommer samlas in från dig är namn, mailadress, mobilnummer, kön, ålder och
ljudinspelning. Dina personuppgifter kommer att behandlas fram till 13/2-23 varefter de
raderas/arkiveras. Personuppgifterna behandlas enligt kraven i dataskyddsförordningen.

Övrig information om hur Uppsala universitet hanterar personuppgifter och dina rättigheter utifrån
dataskyddsförordningen, finns på https://www.uu.se/om-uu/dataskyddspolicy/. Har du frågor eller
klagomål kan du vända dig till Datainspektionen eller kontakta Uppsala universitets
dataskyddsombud, via dataskyddsombud@uu.se.

Genom att skriva under denna samtyckesblankett samtycker du till att dina personuppgifter behandlas
inom ramen för uppsatsen/studien som beskrivs ovan. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina
personuppgifter utgörs av ditt samtycke. Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst dra
tillbaka ditt samtycke och du kan också begära att få en kopia av dina personuppgifter.

Underskrift Ort och datum

_______________________ _________________________

Namnförtydligande

_______________________
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Bilaga 4. Deklarering
Följande deklarering fylls i er som skriver uppsats tillsammans och syftar till att gemensamt klargöra
den arbetsfördelning som gällt under ert arbete. Ange nedan för var och en av uppsatsens delar den
procentuella arbetsfördelningen i färdigställandet av er uppsats. Deklareringen placeras sedan som
bilaga i uppsatsen.

Inledande formalia (försättsblad, sammanfattning, innehållsförteckning)
Författare 1: 50% Författare 2: 50 %

Tidigare forskning
Författare 1: 50% Författare 2: 50 %

Teorikapitel
Författare 1: 50% Författare 2: 50 %

Metodkapitel
Författare 1: 50% Författare 2: 50 %

Resultatkapitel: Datainsamling (kontakter med informanter, datainsamling, transkribering)
Författare 1: 50% Författare 2: 50 %

Resultatkapitel: Bearbetning av data och presentation av resultat
Författare 1: 50% Författare 2: 50 %

Diskussionskapitel
Författare 1: 50% Författare 2: 50 %

Bilagor
Författare 1: 50% Författare 2: 50 %

Genomläsning av färdigt manus/korrektur
Författare 1: 50% Författare 2: 50 %

Förberedelser av oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen)
Författare 1: 50% Författare 2: 50 %

Delaktighet vid oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen)
Författare 1: 50% Författare 2: 50 %

Skriv under nedan:
Ort, Datum Ort, Datum

Stockholm, 2022-12-30 Stockholm, 2022-12-30                  .

Författare 1: Författare 2:

Namnförtydligande Namnförtydligande
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Emilia Mastad Madeleine Hellström                      .
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