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Förord  
 

Halmstad 2019-05-20 

 
Denna kandidatuppsats skrevs våren 2019 på Högskolan i Halmstad som ett avslutande arbete 

av våra studier på Internationella Marknadsföringsprogrammet. Vårt samarbete som 

uppsatspartners startade redan under första året och tillsammans har vi sedan dess skrivit 

samtliga arbeten gemensamt och detta samarbete har underlättat bådas studier under hela 

högskoleperioden. Vårt stora intresse för det personliga varumärket och klädesindustrin låg till 

grund för detta arbete. 

Vi vill tacka vår handledare Ulf Aagerup för hans stöd och handledning under denna process, 

hans råd har varit ovärderliga för denna forskning. Vi vill även tacka de studenter som ställt 

upp på våra intervjuer, utan dem hade vi inte kunnat genomföra denna undersökning. 

Slutligen vill vi tacka Eurekha för deras dagliga kaffepaus vid lunchtid samt Tommy och hans 

automat stationerad i T225. Tommys påfyllnadsbesök av varor i automaten har varit en viktig 

paus i det akademiska arbetet och hans automat har tillhandahållit livsviktig proviant när 

hungerns nöd knackat på dörren framemot skymningen. 

 

 

 

 

 
 

______________________________  ______________________________ 

Carl Sandblom   Joel Pettersson 
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Abstract 

Purpose: The purpose of this study is to seek out the driving forces behind students’ choices of 

clothing in relation to their personal brand. 

 

Methodology: Three interviews with students from different universities test the query 

formulation. 

 

Empirical findings: The driving forces we have found to be the strongest is the desire to create 

relationships, to strive for success, to be perceived as unique, to feel belonging and to strive for 

perfection. 

 

Limitations: It goes without saying that the number of respondents makes it hard to generalize 

the results on larger populations. Due to a relative short deadline we had to cut the number of 

students. 

 

Implications: The underlying driving forces are of great importance to consumer choice in 

relation to the personal brand. The knowledge of why consumers want to achieve the ideals 

presented in a company's communication may be of greater importance than what we earlier 

have believed. 

 

Keywords: Personal brand, motivation, driving forces, shopping products 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Sammanfattning 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att på ett djupgående plan söka fram de drivkrafter som ligger 

bakom studenters klädval i förhållande till det personliga varumärket. 

 

Metod: En kvalitativ undersökningsmetod i form av tre djupgående intervjuer med studenter 

från olika högskolor/universitet låg till grund för studiens resultat. 

 

Slutsatser: Vi har genom denna studie fått en bild av vilka drivkrafter studenter har kopplat till 

det personliga varumärket och sin klädsel. De drivkrafter vi sett som varit starkast är viljan att 

skapa relationer, att sträva efter framgång, att uppfattas som unik, känna tillhörighet samt 

strävan efter fulländning. 

 

Begränsningar: En stark begränsning av studien är tydligt dess begränsade antal respondenter, 

där vi med anledning av en relativt kort tidsfrist tvunget fick korta ner antalet studenter i vår 

empiriska del. 

 

Kunskapsbidrag: De bakomliggande drivkrafterna har en stor betydelse för konsumenternas 

konsumtionsval i förhållande till det personliga varumärket. Det kan behövas mer än att 

framställa vem du som konsument blir när du tillhandahåller företagets produkter, vetskapen 

kring varför konsumenterna vill uppnå de ideal som framställs i ett företags kommunikation 

snarare än att enbart lägga fokus på sagda ideal. 

 

Nyckelord: Personligt varumärke, motivation, drivkrafter, shoppingprodukter 
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1.0 Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 
“Personal branding is crucial to cultivating a successful career. Marketing yourself and your 

career as a brand is more than just about creative business cards or pretty fonts– it’s about 

how you present yourself to potential clients, customers, and anyone else imperative to your 

career.”- (Stahl, 2018). 

 

I dagens samhälle har det blivit allt viktigare att vara unik och sticka ut, både privat och i 

arbetslivet. En bidragande faktor till detta är den inverkan sociala medier har haft på vårt 

beteende som människor. Det är numera allt vanligare för företag att göra en grundlig 

bakgrundskontroll av sina kandidaters sociala medier innan de bestämmer sig för vem de ska 

rekrytera vid en nyanställning. Så mycket som 1 av 3 företag kollar upp sina kandidater på 

Facebook, Twitter, LinkedIn och personliga bloggar, säger svenska handelskammaren i en 

undersökning (Mossing, 2015). 

 

 

Att bygga sitt personliga varumärke är inte ett nytt fenomen, detta har på senare tid 

uppmärksammats och blivit allt vanligare bland politiker. Något som blev uppenbart för det 

svenska folket i samband med riksdagsvalet 2018. Vilket skulle kunna vara en direkt följd av 

det amerikanska presidentvalet som skedde året innan i valkampanjen mellan Donald Trump 

och Hillary Clinton (Törner, 2018). Denna trend, att bygga sitt personliga varumärke, är även 

något som blivit allt tydligare bland privatpersoner. Enligt en undersökning som Harris och Rae 

hänvisar till från Careerbuilder (www.careerbuilder.com) med över 31,000 deltagare gör en av 

fem arbetsgivare en bakgrundskontroll på kandidater online, innan de bestämmer vem de ska 

anställa. Det är alltså viktigt att ge en positiv bild av sig själv på internet, du vill inte att din 

potentiella arbetsgivare ska finna olämpliga bilder av dig på t.ex. Facebook. I grund och botten 

handlar det om att ge ett positivt intryck. De chefer som var med i denna undersökning menar 

dessutom att de kandidater som visar upp en professionell bild av sig själv ökar sina chanser att 

bli anställd (Harris & Rae, 2011).  
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Personligt varumärke är inte vad du har, det är mer vem du är och allt du gör (Werner 

Runebjörk, 2006). Vidare menar Werner Runebjörk (2006) att ditt personliga varumärke kan 

delas in i två delar. Den första delen handlar om att klargöra vad du står för, i förlängningen 

skall detta visualiseras för omgivningen. Den andra delen handlar om att du har klart för dig 

angående dina egna värden och åsikter, sedan speglas dessa genom dina handlingar och ditt 

framträdande (Werner Runebjörk, 2006). 

 

Personligt varumärke har kommit att bli essentiellt för studenter i samband med att de ska söka 

jobb efter sin studietid för att ligga i framkant rent karriärmässigt (Manai & Holmlund, 2015). 

Vidare menar Manai & Holmlund (2015) att kärnan av ett personligt varumärke bland studenter 

börjar med den utbildning de erhåller följt av erfarenheter som de kommit i besittning av fram 

till dess att de söker jobb efter examen. Det kan exempelvis vara deras kompetens, att de är 

flerspråkiga, deras IT-kunskaper samt studenternas personlighet och deras attityder gentemot 

deras vilja att fokusera och lägga stor vikt på arbetet (Manai & Holmlund, 2015). Det yttre 

lagret av det personliga varumärket bland studenter består sedermera av kulturella erfarenheter, 

exempelvis huruvida kandidaten huserat utomlands under längre perioder eller har familjer med 

mångkulturell bakgrund, samt deras målmedvetenhet vilket tar form både i studierna men även 

huruvida de är villiga att ta risker i arbetslivet. Deras förmåga att kommunicera och förhandla 

tar även form i det yttre lagret (Manai & Holmlund, 2015). 

 

Sverige har sedan år 2016 befunnit sig i en högkonjunktur som har fortsatt att stärkas under 

2018 (Carlgren, 2019). Detta har inneburit att även hushållens konsumtion har tillåtits öka och 

ses som en stadig motor för den svenska ekonomin (SCB, 2018).  När det råder en god ekonomi 

i samhället minskar sparandet och privatpersoner tillåter sig att konsumera mer varor än om 

landet befunnit sig i en lågkonjunktur. Däremot visas det att även när svenskarna befinner sig i 

en lågkonjunktur prioriteras köp av kläder och skor även när ekonomin i landet inte är god. 

Svenskarna har ökat sin konsumtion av kläder och skor med en genomsnittlig ökning på 2,2 

procent per år mellan 2005 och 2015 och en total ökning på 24 procent under samma period. 

Detta visar på att svensken har ett allt större intresse av att köpa denna typ av varor. Priset på 

kläder och skor har även ökat under denna period med 12,3 procent. Det syns tydligt enligt 

följande statistik att svenskens intresse för denna typ av varor har ökat i och med att 

konsumtionen ökat med så mycket som 24 procent (Roos, 2016).  
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Genom den ökade digitaliseringen de senaste åren har även möjligheten att bedriva e-handel 

ökat och det är handeln av just kläder och skor som står i framkant idag. Det som främst sägs 

vara anledning till att konsumenter väljer att handla via nätet är att man istället för att förhålla 

sig till butikernas öppettider kan handla när man vill. Andra aspekter som konsumenter 

värdesätter är det stora utbudet, lägre priser samt att det är mer bekvämt och tidsbesparande i 

jämförelse med handel i fysisk butik (Sierakowiak Lindbom, 2018, 8 mars). Det har gått upp 

och ned det senaste året inom modehandeln men siffror visar att den fortfarande står starkt 

(Svenskhandel, 2019).  

 

1.2 Problemdiskussion 
Det personliga varumärket har kommit att bli att alltmer viktigt för individer i allt från det 

personliga umgänget till framtida arbetsintervjuer. En grupp människor där det verkligen visar 

sig vara viktigt med det personliga varumärket är bland studenter. Studenterna befinner sig 

oftast i en ålder kring 24 år och står på kanten till det framtida drömyrket (Galte Schermer, 

2019). Här gäller det för många att visa upp sig på bästa sätt och bygga upp ett såpass starkt 

personligt varumärke som möjligt för att på så sätt underlätta för en själv när examen stundar 

och den första arbetsintervjun skall tas an. Hur den här målgruppen jobbar med sitt personliga 

varumärke kan vara på flera sätt, men den här uppsatsen kommer att fokusera på hur de gör 

det genom sina klädval och vilka bakomliggande drivkrafter som existerar.   
Något som är mycket viktigt bland unga konsumenter är hur man klär sig, vilket kan jämföras 

med ett socialt skinn av ens personlighet och identitet. Hur man formar sitt yttre upplevs alltså 

som en utvidgning av sig själv (Gianneschi 2012). Detta i sin tur visar på hur viktig ens 

klädsel är för det personliga varumärkesbyggandet (Werner Runebjörk 2006). Det kan då 

tyckas vara viktigt för företagen inom klädindustrin att verkligen förstå konsumenters motiv 

bakom köpen för att på så sätt kunna forma marknadsföringen och produkterna utefter det.  

 

Enligt tidigare studier gjorda med affärsstudenter i Finland har det framkommit olika sorters 

drivkrafter i förhållande till det personliga varumärket gällande arbetssökandet efter 

studiernas slut. En av drivkrafterna Manai & Holmlund (2015) tar upp frekvent i artikeln är 

den om att nå framgång, framgång i och med att få det jobb man är ute efter. Detta jobb skall 

erhållas genom att stärka sitt personliga varumärke och kommunicera ut det på bästa möjliga 

vis, detta är den huvudsakliga drivkraften som beskrivs i artikeln (Manai & Holmlund 2015), 



 10 

men det finns även bakomliggande faktorer som banar väg för detta. En av dessa handlar om 

att erhålla fördelar genom att skapa relationer, där då drivkraften ligger i det 

relationsskapande elementet, vidare berättar Manai & Holmlund (2015) att genom att lägga 

fokus på det relationsskapande elementet kan det ge en fördelar i form av potentiella 

långlivade relationer mellan individen och dennes arbetsplats. Att lyfta fram sig själv som 

unik är något som genomgående diskuteras i artikeln och att det är viktigt när man skall 

marknadsföra sig själv (Manai & Holmlund 2015).  Drivkraften ligger då i att lyfta fram sig 

själv och sin unika kompetens för att väcka så stort intresse som möjligt för en själv (Manai & 

Holmlund 2015).  

1.3 Syfte  
Anledningen till att studenter väljer att tänka på kläderna de har på sig kan vara många. Det 

kan vara att få fördelar i sin personliga karriär, eller bara för att passa in i sin omgivning. 

Syftet med följande uppsats kommer vara att hitta drivkrafterna som ligger bakom klädvalen 

studenterna gör i förhållande till det personliga varumärket.  

1.4 Problemformulering 
Vilka drivkrafter finns hos studenter som jobbar med att stärka sitt personliga varumärke genom 

klädseln, och hur yttrar de sig?   
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2.0 Teori 
 

2.1 Varumärket 
 

“Brand equity is a set of assets (and liabilities) linked to a brands name and symbol that adds 

to (or subtracts from) the value provided by a product or service to a firm and/or that firms 

customers.” (Aaker 1996). 

 

Desto mer varumärkeskapital ett varumärke har desto högre värde finns det att hämta i 

varumärket. Det innebär att företag arbetar aktivt för att få ett starkt välrenommerat varumärke 

som uppskattas av dess kunder. Detta beskriver Aaker (1996) är tänkt att resultera i större 

intäkter för företaget bara genom att bli igenkända. Som tidigare nämnt är varumärkets eget 

kapital en uppsättning tillgångar och förvaltningen av det innebär investeringar för att skapa 

och förbättra dessa tillgångar. Tillgångarna skapar värde på olika sätt. För att effektivt hantera 

varumärkets eget kapital och fatta välgrundade beslut om varumärkesbyggande aktiviteter 

måste du vara känslig för hur starka varumärken skapar värde. Bakgrunden till 

varumärkeskapitalet är huvudsakligen följande fem: 

 

Varumärkeslojalitet (Brand loyalty) 

Varumärkeskännedom (Brand awareness) 

Upplevd kvalitet (Perceived quality) 

Varumärkesassociationer (Brand associations) 

Annan varumärkes tillgång (Other proprietary brand asset) 

(Aaker, 1996) 

 

Byggstenarna i starkt varumärkeskapital ligger i ovan nämnda aspekter. Att bygga ett starkt 

varumärke är dock svårt och hinder kan uppstå både internt och externt. Det är således viktigt 

att förstå de olika hinder som kan dyka upp för att kunna göra det möjligt att utveckla en stark 

varumärkesstrategi. Olyckligtvis misslyckas de flesta varumärken att nå sin fulla potential och 

bibehålla sitt varumärkeskapital då de ej har tagit dessa hinder på allvar när de byggt och 

utvecklat sitt varumärke. Det är alltså viktigt med en tydlig struktur och nästan avgörande om 

varumärket ska kunna ses som starkt (Aaker, 1996). 
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(Aaker, 1996, Figur 1) 

 

Varumärkeskännedom är ett viktigt kriterium när det gäller att återspegla varumärkeskapitalet 

i kundernas sinnen. Det spelar en viktig roll eftersom varumärkeskännedom är både kunskapen 

och utseendet av varumärket i kundens egna sinne (Aaker, 1996 s. 330). Det är därför oerhört 

viktigt att skapa varumärkeskännedom för att göra det möjligt att bryta igenom bruset av 

marknadsföring kunder bombarderas med varje dag. Genom att få kunderna att känna igen ditt 

varumärke och ligga ”top of mind” vid olika typer av beslut, stärks varumärkets 

varumärkeskapital (Aaker 1996). 
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2.2 Personligt varumärke 
“Regardless of age, regardless of position, regardless of the business we happen to be in, all 

of us need to understand the importance of branding. We are the CEOs of our own companies: 

Me, Inc. To be in business today, our most important job is to be the head 

marketer for the brand called “You”. (Peters, 1997). 

 

För att bygga ett starkt personligt varumärke måste du som individ förstå principerna och 

grunderna för ett starkt företags varumärke. Många av de idéer och principer som ligger till 

grund för uppbyggnaden av ett företags varumärke har utvecklats under många årtionden och 

dessa strategier går även att applicera på ett personligt varumärke. Vad du behöver tänka på när 

det gäller varumärken i allmänhet är att ett varumärke är en idé som upprätthålls i andras tankar. 

Bilden du själv har behöver alltså inte nödvändigtvis matcha den bild som andra har av dig, 

vilket i sin följd kan innebära en förlust i kommunikationen av varumärket. Således är det av 

största vikt att ditt personliga varumärke är tydligt definierat att den avsedda publiken är väl 

medveten om betydelsen av ditt varumärke och vad du tänker förmedla. "Publiken" är i det här 

fallet de personer du kommunicerar med och har relationer med, det kan också betyda de 

personer du vill komma i kontakt med och har befintliga relationer med (McNally & Speak 

2009). 

 

Tre huvuddelar för att definiera styrkan i ett varumärke: 

1. Utmärkande: Att de klart står för något. 

2. Relevant: Deras position är relevant och viktig för någon annan. 

3. Konsekvent: Människor anser att varumärket är pålitligt, baserat på de erfarenheter och 

relationer de har med varumärket (McNally & Speak, 2009). 

 

Att påstå att alla människor vet vad ett personligt varumärke innebär per definition, vore att 

överdriva. Dock har alla människor ett personligt varumärke som ger uttryck genom de unika 

personlighetsdrag en individ har, första intryck som de ger samt deras kommunikationsförmåga 

etc. Frågan kvarstår dock, uttrycker du det rätta meddelandet som matchar ditt personliga 

varumärke, eller snarare vad du vill att ditt personliga varumärke ska uttrycka. Om inte, hur ska 

du arbeta med ditt varumärke för att på så sätt omdefiniera det och matcha bilden du vill återge 

(Rangarajan, Gelb & Vandaveer, 2017). 
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Personligt varumärke är inte vad du har, det är mer vem du är och allt du gör (Werner 

Runebjörk. 2006). Detta utvecklas till att skapa en bild av sig själv, lyfta fram dina bästa 

egenskaper och kunna använda ditt personliga varumärke i såväl arbetslivet som privatlivet 

(Lair, Sullivan & Cheney, 2005). Varje enskild person har olika typer av personlighetsdrag som 

är unika i jämförelse med andra personer. Dessa egenskaper präglas av tidigare erfarenheter, 

ens personliga utveckling samt sin omgivning. Det innebär att varje individ har ett personligt 

varumärke, oavsett om de är medvetna om det eller ej (Rangarajan, Gelb & Vandaveer, 2017). 

 

Det personliga varumärket har blivit allt viktigare för den enskilde individen och har kommit 

att få en betydande roll, särskilt i samband med sociala medier. Utvecklingen av sociala medier 

har skapat ett behov av en djupare förståelse kring hur du bygger ditt personliga varumärke, 

både yrkesmässigt och privat. Det personliga varumärket har blivit allt viktigare i den digitala 

tidsåldern i samband med sociala medier som Facebook, Youtube, Google, Twitter och andra 

plattformar har dykt upp. Dessa plattformar har gjort det möjligt för alla att bygga och skapa 

ett personligt varumärke, vare sig de vill eller inte (Khedher, 2015). 

 

Det har visat sig särskilt viktigt för generation X och generation Y att aktivt arbeta med sitt 

personliga varumärke för att bli mer synlig för sin omgivning och i sin tur bana väg för dem 

rent karriärmässigt. Genom att kommunicera ut personliga mål, erfarenheter och 

karriärmöjligheter möjliggör de att chefer och rekryteringspersonal kan lära känna deras 

befintliga personal och potentiella framtida anställda. Detta kan i sin tur leda till att du väljer 

att justera bilden utåt och dölja egenskaperna och sidorna du tror kan ses som negativa, vilket 

kan resultera i en falsk självbild (Doherty, 2009). 

 

Andy Hines anser å andra sidan att ditt personliga varumärke i framtiden inte handlar om att 

producera en falsk bild av dig själv, utan mer lyfta fram de positiva egenskaper du redan har. 

Det handlar alltså inte om att sälja en ny och förbättrad bild av dig själv, snarare om att visa 

personen bakom det meddelande du förmedlar. Du borde hellre göra en inre resa för att på så 

vis hitta en mer autentisk bild av dig själv som du kan förmedla till din omgivning (Hines, 

2004). 

 

 



 15 

2.2.2 Utveckla det personliga varumärket 
Enligt Werner Runebjörk (2006) bygger du ditt personliga varumärke i tre steg, vilka är: Ditt 

yttre framträdande, dina budskap samt dina handlingar, detta är något du jobbar med i ditt 

dagliga liv. 

 

Ditt yttre framträdande 

Detta återges i ditt val av frisyr, kläder och skor, men likväl även hur din lägenhet är inredd 

eller hur dina digitala kanaler ser ut. Detta skall spegla de värden du besitter och hur du vill 

uppfattas av din omgivning. Ditt utseende och din stil ska vara genuint och något du är bekväm 

med (Werner Runebjörk 2006).  

 

Ditt budskap 

En tydlighet skall finnas i hur du presenterar dig själv och du skall vara ståndfast vid dina 

personliga åsikter. Dessa kan vara direkt kopplade till dina uppfattningar vad gäller händelser i 

omvärlden eller direkt kopplade till arbetet och karriären. Vad du förmedlar till din omgivning 

speglar de värden du besitter (Werner Runebjörk 2006).  

 

Dina handlingar 

De två tidigare stegen ligger som grund för dina handlingar. Samtliga val som görs oavsett vad 

gäller karriärmässiga eller privata val skall vara konsekvent och stämma överrens med dina 

kärnvärden (Werner Runebjörk 2006). 

 

2.2.3 Gör dig synlig och börja skapa innehåll  
Sociala mediers framgång har gjort det enklare för oss att visualisera vårt personliga varumärke 

med hjälp av de vanligaste medieplattformarna såsom Twitter, LinkedIn och personliga bloggar 

(Gander, 2014). Gander (2014) beskriver fortsättningsvis att ett viktigt steg i att utveckla ditt 

personliga varumärke är att börja skapa innehåll på dina egna kanaler. Om du har ett ämne du 

är passionerad om och har starka åsikter som matchar ditt eget varumärke, är det dags att börja 

skapa din bild för din omgivning. Att sticka ut i mängden är svårt om du generaliserar dina 

åsikter. Du vill vara den person som människor går till, med andra ord, välj ett ämne du tycker 

är relevant och är passionerad kring. (Gander, 2014). 
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2.3 Personal Brand Asset Valuator  
Reklambyrån Young & Rubicam har skapat Brand Asset Valuator-modellen som visar fyra 

huvudfaktorer. Tillsammans bidrar de till värdet av ett varumärke (Rubicam and Young, 2000). 

Vi har valt att omarbeta denna modell att den stämmer överens med byggandet av det personliga 

varumärket. De fyra faktorer som är inkluderade är komponenter som bidrar till att skapa ett 

starkt personligt varumärke och värde för det. 

 

 

 
(Modifikation av Rubicam and Young, 2000, Figur 2) 

 

1. Differentiering 

Det är viktigt för ditt personliga varumärke att sticka ut från mängden och vara unikt. Det 

handlar om att hitta vad som gör dig unik. Ditt personliga varumärke ger löften om din karaktär 

för din omgivning, till exempel din chef eller dina vänner. Det är viktigt att dessa löften 

bibehålls, då uppnår du ett högt värde (Rubicam and Young, 2000). 
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2. Relevans 

Denna faktor handlar om att synas där det är relevant för ditt varumärke. Det handlar om att 

synas och uttrycka dig i en omgivning som är av relevans för dig. Det skall även vara tydligt 

att din omgivning ser att detta stämmer överens med ditt personliga varumärke och vad det står 

för. Det kan vara att du associerar dig med en välgörenhetsorganisation som går hand i hand 

med ditt personliga varumärke och dina åsikter (Rubicam and Young, 2000). 

 

3. Anseende 

Anseendet avser huruvida ditt personliga varumärke har hög status eller ej samt håller vad det 

lovar. Stämmer den här bilden med ditt faktiska jag, håller det en god kvalitet samt speglar det 

din nuvarande status. Eller har du hävdat att du är någon du egentligen inte är. Det är mycket 

viktigt att du faktiskt är den person du påstår dig att vara (Rubicam and Young, 2000). 

 

4. Kunskap 

Vilken grad av medvetenhet och kunskap har andra människor om ditt personliga varumärke. 

Hur medveten är din önskade omgivning av dig, utmärker du dig? Det är viktigt att det är 

uppenbart vad du faktiskt står för, vad du faktiskt gör och att dina åsikter är tydliga (Rubicam 

and Young, 2000). 

 

5. Personal brand vitality 

Differentiering och relevans resulterar i ett personligt varumärkes nuvarande och framtida 

tillväxtpotential (Monash University 2018).   

 

6. Personal brand stature 

Resulterar i styrkan i det personliga varumärket (Monash University 2018). 

 

7. Personal brand value 

Slutvärdet i denna modell resulterar i ett personligt varumärkeskapital som här innefattar 

lojalitet, kvalitét, kännedom samt associationer som kan kopplas samman till det rykte en 

individ har (Rubicam and Young, 2000). 
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2.4 The looking glass self  
Ett sätt för individen att projektera en positiv självbild av sig själv i betraktarens öga är att 

utgå från just betraktaren. Strävan att definiera sig själv utgår enligt fenomenet the looking 

glass self från betraktarens öga. Individen läser av hur betraktaren uppfattar denne och 

försöker anpassa sig själv efter den bilden, i vidare mening innebär detta att vi projekterar 

olika självbilder beroende på vem som betraktar oss och vems åsikt som är viktigast i den 

givna situationen. I vilken grad vi anpassar oss beror på relationen mellan parterna och i 

vilken grad det går att utläsa hur omgivningen uppfattar oss (Solomon, Bamossy, Askegaard 

& Hogg, 2013).  

 

2.5 Klädval & shoppingprodukter 
Shoppingprodukter är produkter som inte konsumeras särskilt ofta och det ligger ofta mer tanke 

och energi bakom dessa köp. Här jämförs produkterna grundligt och tar främst hänsyn till 

lämplighet, kvalitet, pris och stil. Ett exempel på shoppingprodukter är kläder, där det främsta 

fokuset kommer ligga i följande uppsats (Kotler, Armstrong, Harris & Piercy, 2017).  

 

Att ta upp kläder och hur man formar ens yttre banar väg för att erfarenheter och uppfattningar 

om personliga ambitioner och andra människors blickar och bedömningar tas upp. Gällande 

blickarna handlar det om att kritiska ögon genomtränger kläderna och tar då en form i en virtuell 

personlighet som därigenom påverkar möjligheten att känna sig bekväm, trygg och accepterad 

(Goffman, 1963).  

 

Stil i relation till att skapa mening är en kulturell kraft som sägs påverka stilbäraren samt 

personerna runt omkring denne. Detta eftersom att den klädbeprydde personen binder 

betydelsefulla bilder kopplade till det kulturella landskapets utspridda medvetande (Gell, 1998). 

När man skall klä sig för en viss händelse, socialt sammanhang eller en viss aktivitet innefattas 

mediering och medvetandegörande av personlig smak, men också kulturella kvalifikationer och 

erfarenheter i förhållande till förväntningarna som finns i omvärlden (Goffman, 1963; 

Entwistle, 2000; Woodward, 2005). De plagg man väljer att ha på sig kan således användas för 

att imitera människor från en annan social klass. Följaktligen kan denna imitation användas 

som en maskering för att förena sig till en annan grupp. Dock kan detta paradoxalt innebära att 

imitatören avslöjas då denne inte har faktiska kunskaper om hur denna klass klär sig vilket kan 
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genomskådas av de som tillhöra sagda sociala klass (Simmel, 1957) Vilket kan ha och göra 

med om man känner sig bekväm i sig själv eller inte. Miller, Woodward (2012) beskriver att 

bekvämlighet inte nödvändigtvis behöver vara ett positivt upplyftande för sig själv, det handlar 

snarare om att känna sig obekväm om man rör sig utanför sin egna personliga sfär där man 

känner sig trygg i sig själv. Därför tenderar folk till att vara misstänksamma och ibland känna 

sig osäkra på grund av andras blickar. En bekvämlighetszon brukar vanligtvis dock växa med 

tiden och ju äldre man blir (Miller & Woodward, 2012).   

 

Shoppingprodukter har kommit att differentieras genom klassificering av produkter vilket 

resulterar i att personerna som kommer att konsumera dessa varor har kommit att klassificeras 

på samma sätt likt produkterna som en följd av deras konsumtionsval. Konsumtionsvalen blir 

en del av uppbyggandet av deras sociala identitet (Callon, Méadel och Rebehariosas, 2002). 

 

3.0 Metod  
3.1 Kvalitativ insamlingsmetod och vetenskaplig ansats 
Studien kommer att grundas i en kvalitativ studie, där en företeelse i verkligheten kommer att 

studeras. I efterhand kommer även dessa observationer att tolkas. När sedan slutsatser kommer 

att dras utifrån den empiriska studien går det att arbeta med hjälp av tre olika sorters ansatser. 

Dessa benämns som deduktiv, induktiv och abduktiv ansats (Söderbom & Ulvenblad, 2016). 

 

Söderbom & Ulvenblad (2016) beskriver sedan en deduktiv ansats på det viset att forskaren 

utgår från vad andra skrivit, alltså tidigare teorier. Ställer frågor kring de utvalda teorierna och 

eventuellt formuleras hypoteser för att testa dem i en empirisk studie. Som ett resultat av detta 

kan det uppstå en positivistisk objektifierande väg eftersom att man försöker finna en 

förklaring, alltså att en styrd riktning kan förekomma. I en sådan här ansats bearbetas materialet 

regelbundet utifrån ett visst orsakssamband om hypotestestning och modeller. 

 

Den induktiva ansatsen däremot, i motsats till den deduktiva, utgår ifrån en empirisk verklighet 

och man väljer därefter en teori som förenas med en kvalitativ undersökningsmetod. I de flesta 

fall utgår forskaren från en subjektiv sida av verkligheten och kan till exempel vara fallstudier 

av diverse organisationer och företag. Den insamlade datan analyseras och tolkas för att i ett 
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senare skede ska nå fram till ökad förståelse för fenomenet i fråga (Söderbom & Ulvenblad, 

2016). 

 

Den sista typen av ansats kallas för abduktion. Den placeras mellan deduktionens objektivitet 

och induktionens subjektivitet. Man kan säga att abduktion växlar mellan dessa ansatser. 

Författaren startar studien i en empirisk ytstruktur, vänder sig till teorins djupare struktur för att 

sedan landa i en empiri. Mestadels förekommer det en växelverkan men i flera fall även en 

kärna som formar karaktären på själva ansatsen (Söderbom & Ulvenblad, 2016). 

 

Studien kommer att utgå från en deduktiv ansats eftersom den har sin grund i tidigare forskning 

gjord inom personligt varumärkesbyggande. Det resultat vi erhåller från empirin, dvs de 

observationer som görs vid intervjustadiet kommer att ställas i relation till tidigare nämnda 

teorier. Resultatet av undersökningarna väntas ge oss en ökad insikt kring de drivkrafter 

studenterna har vid sina klädval. Den teori uppsatsen kommer behandla primärt är personligt 

varumärke då vi kommer att studera studenters klädval i förhållande till det personliga 

varumärket och vilka drivkrafter som finns bakom dessa val.  

 

3.2 Metodval 
Syftet med följande undersökning är att få en djupare förståelse kring de faktorer och drivkrafter 

som ligger bakom ett klädval kopplat till det personliga varumärket, är en kvalitativ 

undersökningen ett bra sätt att få fram svar på dessa baserat på tidigare forskning har en 

frågeformulering bildats som kommer att ligga till grund för vår forskning (Jacobsen 2002). 
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3.3 Intervju som datainsamlingsmetod  
Då vi i denna studie kommer att undersöka de drivkrafter som ligger bakom respondentens 

klädval i förhållande till sitt personliga varumärke är således en intervjuundersökning lämpligt 

att genomföra (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2016).  

 

Vidare menar Christensen, et al. (2016) att en intervju är ett bra alternativ då vi som intervjuar 

ges tillfälle att direkt ställa frågor i anknytning till de svar som erhålls från respondenten. Här 

ges även utrymme till att förtydliga de svar som erhålls och vidareutveckla dessa om de svar 

som tillhandahållits inte är tillräckliga, om forskaren vill ha en djupare förståelse eller inte 

förstår det som sagts. Vid en intervju finns dessutom möjlighet att skapa ett förtroende mellan 

dig själv och respondenten vilket resulterar i att respondenten känner sig mer bekväm i den 

miljö som de befinner sig i. Personen som intervjuar har då lättare att få fram den information 

som behövs för att besvara undersökning (Christensen, et al. 2016). För att våra respondenter 

skulle känna sig bekväma i denna något ovanliga miljö valde vi således att kallprata med 

respondenterna en stund innan intervjun väl började för att få dem att slappna av och känna sig 

mer bekväma. Genom att göra detta minimeras risken för att respondenten väljer att undanhålla 

sin egna åsikt och istället ge ett mer socialt acceptabelt svar (Christensen, et al. 2016). 

 

För att minska risken för de eventuella systematiska och omedvetna fel som kan uppstå vid en 

undersökning är det lämpligt att ha en standardiserad intervju. Ju mer standardiserad intervjun 

är desto mindre risk är det för att denna typ av fel uppstår (Christensen, et al. 2016). Den 

intervjutyp vi använde oss av var dock en något mer semistrukturerad. Vi hade förutbestämda 

frågor som skulle besvaras under intervjuns gång, dock var inte den ena intervjun den andra lik 

då de svar vi erhöll från respektive respondent kunde leda till olika följdfrågor då vi kände att 

det fanns mer intressant information att hämta. För att minimera att olika typer av fel kan uppstå 

är det bra att genomföra ett test av intervjun innan det faktiska utförandet, detta för att kunna 

upptäcka eventuella fel innan man faktiskt utför undersökningen samt att undersökningens 

frågor faktiskt ger svar på det man vill undersöka (Dalen, 2015).    
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3.4 Urval av respondenter 
Enligt Bryman (2011) är ett målinriktat urval en väldigt vanlig urvalsmetod bland studier som 

gjorts med hjälp av kvalitativ forskning. Urvalsmetoden går ut på det viset att på ett strategiskt 

sätt handplockar deltagare, för att de skall vara relevanta till det aktuella forskningsområdet.  

 

Totalt intervjuades tre personer som alla studerar på olika högskolor eller universitet i Sverige 

vilket var ett av våra urvalskriterier då vi ville jämföra svar från olika lärosäten för att se om 

respondenternas svar skiljde sig åt beroende på vilken akademi de studerade på. Utöver detta 

skulle respondenterna dessutom jobba extra vid sidan av studierna för att se om det fanns en 

skillnad i deras tankebanor i hur de väljer att framställa sig på skolan eller i arbetssammanhang. 

Respondenterna är åldersmässigt mellan 19 till 24 år, samtliga studerar till yrken som innebär 

en nära kontakt med kollegor samt kunder vilket var ett krav då vi ville komma åt studenter 

som studerar till yrken där man gynnas av att ha ett starkt personligt varumärke. 

3.4.1 Beskrivning av intervjuobjekt 
Se bilaga 2 

3.5 Att undvika vanligt förekommande fel 
 

3.5.1 Före intervjun 
För att vi skulle få ut så mycket som möjligt av intervjun och undvika vanligt förekommande 

fel krävdes vissa förberedelser. En viss förkunskap om våra respondenter var bra att söka fram 

för att bättre kunna förstå oss på de svar vi erhöll från dem och kunna dra slutsatser utifrån 

deras svar. (Christensen, et al. 2016) Således inleddes intervjuerna med frågor om 

respondenterna, deras ålder, familjeförhållanden, samt vad som fick dem att börja studera. 

Genom dessa svar hoppades vi få en viss förståelse för respektive student. 

 

Vi valde även att ta kontakt med respondenterna innan intervjun och förklara syftet med 

undersökningen, vilka teman som skulle att beröras samt hur lång tid som intervjun beräknades 

att ta för att mentalt förbereda respondenten (Christensen, et al. 2016). En testintervju gjordes 

där vi upptäckte att vissa frågor var formulerade på ett vagt sätt, varvid vi valde att omformulera 
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dessa. Dessutom valde vi att ta bort frågor vi upptäckte inte hjälpte oss vidare i vår 

forskningsfråga. 

 

3.5.2 Under intervjun 
När vi gjorde våra intervjuer skapade vi en semistrukturerad intervju, vi hade en frågemall som 

vi följde upp med frågor som gav utrymme för improviserade frågor. Dessa kunde dyka upp 

ifall vi kände att respondenten kunde utveckla sina svar eller hade något mer intressant att 

tillägga. Vid en semistrukturerad intervju som vi gjorde finns det tre olika typer av frågor som 

vi som intervjuare kan använda oss av, dessa kallas öppna frågor, följdfrågor samt slutna frågor 

(Christensen, et al. 2016). 

Den första kategorin av frågor, öppna frågor, gav respondenten ett utrymme att svara fritt på de 

frågor som ställdes. Dessa frågor involverade ofta ord som vad, hur och varför (Christensen, et 

al. 2016). 

 

Vidare i en semistrukturerad intervju ställs uppföljningsfrågor, även kallat följdfrågor på ovan 

nämnda exempel. Dessa används för att ge respondenten möjlighet att utveckla sina svar eller 

att förtydliga sitt svar om det svar som erhölls var kryptiskt alternativt svårtolkat. Vi som 

intervjuare vill här leta fram eventuella bakomliggande orsaker till att respondenten svarar som 

den gör. Följdfrågan bygger på de svar som erhålls från den öppna frågan (Christensen, et al. 

2016). 

 

Den sista frågan som vi kan komma att använda oss av i dessa semistrukturerade intervjuer 

används för att bekräfta eller dementera fakta eller respondentens åsikt i en viss fråga. Ett 

exempel på denna typ av fråga är: Hur gammal var du när du skaffade LinkedIn? (Christensen, 

et al. 2016). 

 

 

 

3.5.3 Efter intervjun 
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När intervjun pågår finns flera tillvägagångs metoder för att dokumentera de svar som erhålls 

från respondenterna. Dessa metoder kan vara att skriva ner stödord under intervjuns gång, göra 

ljudinspelningar eller bildupptagningar. Då vi inte hade möjligheten att göra intervjuerna 

tillsammans valde vi att enbart spela in intervjun för att i största möjliga mån fokusera på att 

lyssna på vad respondenten svarade och ställa eventuella följdfrågor. Vi gjorde således 

ljudinspelningar för att inte ta fokus från intervjun samt att detta gav oss möjligheten att lyssna 

igenom intervjuerna flera gånger. Detta gjorde även att vi fick en mer korrekt återblick av vad 

som faktiskt sagts istället för att i efterhand försöka minnas vad respondenten sa eller menade 

vid det tillfället (Christensen, et al. 2016). 
 

3.6 Val av intervjumetod 
Under en personlig intervju ges ett större utrymme att utveckla de svar som erhålls än 

jämförelsevis med en enkätundersökning, här kan intervjuaren förtydliga frågeformuleringar 

samt ställa följdfrågor till respondenten. Denna kvalitativa undersökningsform är ett bra sätt för 

att få reda på värdefulla data och gå djupare i svaren för att få reda på bakomliggande orsaker 

till varför respondenten svarar som den gör. Vad vi som forskare dock har haft i åtanke är att 

denna undersökningsmetod resulterar i ett smalt urval vilket gör det svårt att dra slutsatser kring 

hela populationer (Christensen, et al. 2016). 

 

3.6.1 Antal intervjuobjekt 
Innan starten hade vi ej bestämt på förhand antalet individer som skulle intervjuas. Efter två 

djupgående intervjuer upptäcktes det att svaren som erhölls liknade varandra. Vi hade i denna 

sagda tidpunkt intervjuat två män, därför togs beslutet att intervjua en kvinna för att se om 

hennes svar efterliknade de svar vi redan erhållit. Även denne individs svar gick att 

sammanlänka till de redan insamlade svaren, således upplevdes en teoretisk mättnad vilket 

enligt Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) innebär att de erhållna svaren återkommer och att 

svarsmönstret är detsamma i flera intervjuer (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Vidare 

menar Strauss och Corbin (1998) att insamlandet av det empiriska materialet endast skall 

fortsätta till dess att ingen ny information av betydelse framkommer. Att vid denna tidpunkt 

fortsätta att samla in empiriskt material skulle inte resultera i något nytt vetande (Eriksson-



 25 

Zetterquist & Ahrne, 2015). Studiens omfång påverkas av den tidsbegränsningen som finns i 

kursplanen vilket Bryman (2011) påvisar genom beskrivningen av att tid samt andra resurser 

påverkar antalet grupper man väljer att ha med i undersökningen, sedan existerar det även 

argument som säger att ett överflöd av grupper är slöseri med tid.  

 

3.7 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och ger en kunskap om huruvida resultaten från 

undersökningen blir likadant om man hade upprepat undersökningen. Det kan också handla om 

att undersökningen har påverkats av tillfälliga eller rent av slumpmässiga händelser (Bryman 

2011). För att applicera reliabilitet på intervjer handlar det bland annat om frågornas karaktär 

samt hur intervjuns utförande har fortskridit. Något som kan påverka reliabiliteten negativt är 

om man selektivt söker efter information eller har formulerat alltför många ledande frågor 

(Bryman 2011). Följande uppsats har tagit detta i beaktning och genomgående i intervjuguiden 

har det fokuserats på att formulera så öppna frågor som möjligt, detta för att få djupgående svar 

från respondenterna.  

 

Bryman (2011) berättar att intern reliabilitet handlar om att alla forskare skall vara överens 

angående hur allt som ses och hörs skall tolkas. Båda forskarna i denna studie har tagit del av 

allt material som samlats in från intervjuerna och gemensamt suttit ner för att analysera och 

tolka respondenternas svar. Dessutom utformades studiens frågor gemensamt att båda forskarna 

hade en klar bild av vad respektive fråga innebar och vilka svar som krävdes för att dessa skulle 

besvaras. Det går att upprepa följande studie med ett snarlikt tillvägagångssätt på ett villkor, att 

metoddelen redogörs och förklaras djupgående. Därför har den använda intervjuguiden bifogats 

för att man skall kunna upprepa intervjufrågorna. Trots detta kan det självklart uppstå 

svårigheter eftersom att det har utförts semistrukturerade intervjuer. Detta har gjort att 

intervjuerna varit mer flexibla och öppna samt gjort att det har funnits utrymme för 

improvisation i form av följdfrågor och annan ordningsföljd av frågorna. Det går att 

argumentera för att detta kan ha påverkat respondenternas svar men trots det har intervjuerna 

inte tappat sitt problemfokus (Christensen, et al. 2016).  
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3.8 Validitet  
Validitet är ett forskningskriterium som går ut på en bedömning av om slutsatserna man kommit 

fram till från en undersökning hänger ihop eller ej, alltså om man mätte det som avsågs att 

mätas. I en kvalitativ forskning läggs dock fokus främst på en djupare förståelse kring frågorna 

snarare än mätningen i sig. Detta kan göra att resonemanget kring validitetens vikt blir mindre 

aktuell (Bryman 2002). Istället rekommenderar Bryman (2002, s.354–356) att man tittar på 

alternativa kriterier för att därigenom bedöma kvalitativ forskning, till hjälp refererar han till 

Lincoln & Guba (1985) samt Guba & Lincoln (1994), dessa redogör kring andra begrepp, dessa 

benämns med: Tillförlitlighet och äkthet där vardera har ett antal underliggande kategorier.  

 

Under tillförlitlighet går det att finna följande delkriterier: Trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt objektivitet. Trovärdighet redogör för att det finns flera tänkbara beskrivningar 

av den sociala verkligheten. För att skapa en trovärdighet i resultatet gäller det då att man 

garanterar att forskningen har genomförts i förhållande till de regler som finns samt att man 

meddelar resultatet till personerna som är en del av den sociala verkligheten där studien har 

utspelat sig. Detta för att de ska kunna bekräfta eller rätta till fel som forskaren har kommit 

fram till och att inte respondenten misstolkas eller missförstås. Detta fenomen kallas för 

respondentvalidering (Bryman 2002). I följande studie har tidsbristen varit en avgörande faktor 

till det att respondentvalideringen inte gick att genomföra fram tills det att uppsatsen 

presenterades. Detta kan leda till att somliga av respondenternas svar kan komma att misstolkas 

vilket i sin tur kan påverka studiens trovärdighet. Överförbarhet handlar om att man i en 

kvalitativ studie skall sträva efter något som kallas för “thick descriptions”, detta betyder att 

man söker efter en djupare förståelse för individen i fråga inom kontexten. Detta skall i sin tur 

vara till hjälp för att avgöra om andra kan använda studiens resultat och överföra det till en 

annan population (Bryman, 2002). I studien har “thick descriptions” eftersträvats genom noga 

framtagen intervjuguide samt medvetenhet rakt igenom samtliga intervjuer. En motsvarighet 

till reliabiliteten i en kvantitativ forskning kan sägas vara pålitlighet, det går ut på att forskaren 

skall ta sig an en roll och se studien genom ett kritiskt öga när studien väl skall bedömas. 

Studiens metod skall alltså vara fullständigt redovisad och lättåtkomlig (Bryman, 2002), detta 

är något som uppnås och redovisas i följande studie under metoddelen. Objektivitet handlar om 

att man lätt skall se att forskarna inte har låtit sina personliga värderingar eller teoretiska 

inriktningar påverka studiens resultat. Äkthet är istället det som täcker de etiska infallsvinklarna 

relaterade till forskningen (Bryman, 2002). Studien har genomgående försökt att utgå ifrån 
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samtliga perspektiv och det på ett strukturerat sätt skall leda fram till studiens resultat. Vi som 

forskare av den här studien har hela tiden försökt att vara så objektiva som möjligt i vårt sätt att 

samla in data. Dock är vi medvetna om att fullständig objektivitet är omöjligt att uppnå eftersom 

att vi båda är påverkade av vår egna subjektiva syn på verkligheten.  

 

3.9 Analys av data 

Jacobsen (2002) menar (beskriven av Geertz, 1943) att forskaren vid en kvalitativ undersökning 

ska skapa en noggrann beskrivning av den insamlade datan som möjligt och att analysen av 

datan sedan görs i tre steg. Först ska intervjun som gjorts vid undersökningstillfället registreras 

så grundligt som det bara går (Jacobsen, 2002). För att vi vid intervjutillfället skulle lyckas med 

detta gjordes först en ljudinspelning under intervjun, vi som forskare kunde då fokusera helt på 

att observera respondenterna i denna miljö. Efter detta transkriberades hela intervjun kort efter 

intervjutillfället att intervjun fortfarande var färsk i minnet, detta för att kunna markera om det 

gjordes någon särskilt stark betoning under något tillfälle under intervjun.  

 

Vidare beskriver Jacobsen (2002) vikten av att reducera materialet för att på så vis få det mer 

lättöverskådligt. De intervjuer som gjordes låg omkring 30 minuter vilket resulterade i ett 

transkriberat material på 10–12 sidor per intervju. Således valde vi att gemensamt gå igenom 

materialet och sortera ut direkta citat eller generella repliker som vi ansåg representera 

respondenternas åsikter för att sedan på ett strukturerat sätt sortera in dessa i det empiriska 

avsnittet (Jacobsen, 2002). 

 

Efter att en struktur funnits i det insamlade materialet gick vi vidare med att tyda det erhållna 

materialet. I detta skede menar Jacobsen (2002) att forskarna tyder vad som egentligen sagts 

under intervjun och söker efter djupare mening i vad respondenterna svarat.  
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4.0 Empiri 
Det empiriska materialet kommer att presenteras i en löpande text med rubriker över 

intervjuernas huvudsakliga delar. Dessa har kategoriserats efter de gemensamma nämnare vi 

fann under intervjuernas gång som sedermera går att koppla till drivkrafter bakom 

respondenternas klädval. Detta för att ge en enkel och överskådlig bild för läsaren. Citat 

kommer att plockas ut från intervjuerna för att på så sätt stärka svaren i förhållande till 

frågeställningen. Under ett flertal gånger svarade respondenterna ungefär likadant, i dessa fall 

kommer därför svaren nämnas som generella repliker.  

 

4.1 Skapa relationer 
Respondenternas generella åsikt kring ett första intryck är densamma. Att utseendet och 

klädseln är viktig men även hur man följer upp det visuella första intrycket t.ex. med 

hälsningsfras, samtalsämne och handslag. Första intrycket lägger grunden för den framtida 

relationen och banar väg för att skapa en relation parterna emellan.  

 

“Det är ju asså i första hand är det ju utseende man går på. Eller jag går på. Och sen såklart 

det första jag hör personen säga liksom. Men där, om man ska koppla det till kläder då. 

Undermedvetet jättemycket säkert, men även sånt jag märker själv så dömer jag liksom lite på 

vad man har för kläder för det oftast speglar ens personlighet som vi sade innan.” –  

Respondent B 

 

Samtidigt som alla respondenter är överens om att en individs klädsel sätter grunden för en 

fortsatt relation är det splittrade åsikter kring hur viktigt de anser att kläder är för dem 

personligen. 

 

“Det beror ju på helt i vilken situation man är. I professionella situationer absolut, tycker jag 

det är jätteviktigt. Vid intervjuer och om man ska gå på arbetsintervju och så men även om man 

ska träffa nya människor eller så. Det speglar ju, på ett sätt speglar det min personlighet innan 

jag ens hunnit säga någonting eller presentera mig. Absolut tycker jag det är jätteviktigt.” – 

Respondent C 
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Detta indikerar att respondentens val av kläder utgår från betraktaren, att klädseln kan användas 

som ett verktyg för att passa in i en viss situation eller en viss grupp. Det går även att utläsa att 

kläder anses viktigare i situationer då du vill ge ett bra professionellt intryck, då respondenten 

vill framhäva sig själv på ett så positivt sätt som möjligt. 

 

Vad som genomgående fanns i deras svar var att de ständigt kopplade kläder som en av de 

viktigaste faktorerna för att göra ett gott intryck oavsett vilken miljö eller vilket sammanhang 

det rörde sig om. De såg detta som den första möjligheten till att skapa ett gott intryck och få 

sin omgivning till att acceptera dem. I de situationer de ville göra ett gott intryck och imponera 

på potentiella arbetsgivare lades det ned stor tankeverksamhet till att klä sig “rätt”. Det var 

något som blev extra tydligt när respondent A berättade om att han hade helt och hållet gått 

utanför sina ramar vad det gäller kläder om han skulle gå på en jazzklubb. Här hade han istället 

anpassat sina kläder och sitt utseende till hur han tror att man “ska” se ut om man hänger på 

jazzklubbar för att därigenom passa in och inte sticka ut för mycket i det aktuella sammanhanget 

och kanske göra ett gott intryck för dessa nya personer.  

 

4.2 Sträva efter framgång  
När det handlade om att nå framgång, var respondenterna relativt eniga. Först och främst 

svarade de att ha ett gott rykte kan vara till stor hjälp inom jobbsammanhang t.ex. när man söker 

jobb och behöver uppge referenser. De pratade även om att kunna dra nytta av det rent socialt, 

exempelvis om man ska stifta nya bekantskaper eller när man ska köpa/sälja en bil. 

Respondenterna har alltså genomgående nämnt vikten kring klädseln i jobbsammanhang, man 

skall genom sin klädsel kunna ge ett avtryck som förhoppningsvis skall leda till att bli omtyckt 

och få ett gott rykte. Det mesta grundas i att kunna ha goda referenser för att uppnå eller få det 

man är ute efter för att därigenom uppnå framgång.  

 

“Nej men, få bra jobb liksom, ett jobb man trivs med. Det jobbet man vill ha liksom. Jag skulle 

säga att det ökar chansen om man har ett gott rykte liksom. Och sen är det ju det även vänner 

och aah tjejer liksom också (skratt) såhär, för att träffa den tjejen man vill ha eller vad man 

ska säga så är det ju såhär (skratt) det är också bra att ha ett gott rykte liksom. Så det är ju 

ändå väldigt ofta skulle jag säga.” - Respondent B 
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När respondenterna tillfrågades vilka faktorer som var viktiga när man skall ge ett gott intryck 

gjordes det snabbt kopplingar till arbetsintervjun och vikten kring att här ge ett så bra intryck 

som möjligt. Framförallt respondent A talade mycket om att ge ett gott intryck i förhållande till 

vem man ska göra det för, alltså att man kan anpassa sig själv och sin klädsel från person till 

person eller aktivitet till aktivitet. Beroende på vilken klädsel en individ väljer förmedlas olika 

budskap genom detta, klädsel kan berätta att du är professionell, sofistikerad eller rent av 

sportig. 

 

“Ja men, på en arbetsintervju då. Där vill man ge ett gott intryck att jag är organiserad, jag 

har koll och det gör du bättre genom att ha lite finare kläder. “- Respondent A 

 

Respondenterna var även eniga när det gällde att uppdatera deras sociala medier, detta var något 

som gjordes med omtanke. Respondent C nämnde att hon misstänker att arbetsgivare kollar ens 

sociala plattformar som exempelvis LinkedIn. I motsats till detta menade även respondenterna 

att negativ publicitet i form av en kommentar eller bild som ej står för något bra kan påverka 

ens framtida karriär negativt mer idag än vad det gjorde förr, då sociala medier har kommit att 

bli allt vanligare. Således lades det ned mycket tanke på att uppdatera medier som LinkedIn 

och Instagram vid speciella tillfällen, detta då de ofta redan har finare kläder vid dessa 

situationer. Det pratades även om att det är ett bra tillfälle att framhäva sina bättre sidor och 

exempelvis visa att de engagerar sig ideellt eller likande situationer som framhäver deras bästa 

sidor.  

 

“Det är bara ens bra sidor som ska synas och det tror jag också handlar mycket om det här att 

man ska visa sin bästa version av sig själv och framhäva sig själv.” - Respondent C 
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4.3 Uppfattas som unik  
För att få reda på huruvida respondenterna tänker kring att synas i offentliga sammanhang samt 

på sina sociala medier ställdes frågor angående hur mycket de tänker på sin klädsel under dessa 

omständigheter.  

 

Respondenterna var eniga kring när det gällde att lägga upp bilder och inlägg på sina sociala 

medier. Där lades mycket fokus på att uppdatera vid speciella sammanhang samt att man vill 

måla upp en så bra bild som möjligt av sig själv i form av en bild där man ser snygg ut och har 

klätt upp sig lite extra.  

 

“De inlägg jag väljer ut som jag lägger upp, det är ju de ljusare stunderna eller vad man ska 

säga. Det jag tycker, vad ska man säga. Ger mig en positivare bild typ.” - Respondent B 

 

Vidare pratar respondent C om hennes tankar kring klädsel i offentliga sammanhang, hon pratar 

om vikten att vara unik vid exempelvis arbetsintervjuer. Till viss del pratar hon om att på 

förhand kolla upp hur anställda på företaget klär sig för att kunna vara någorlunda enhetlig med 

de anställda, samtidigt lägger hon gärna en tanke på att vara unik i sin klädsel för att därigenom 

sticka ut från de andra kandidaterna inför en anställningsintervju.  

 

“Sen så tänker jag också att eller i alla fall på den senaste arbetsintervjun som jag var på 

tänkte jag ändå att jag vill klä mig professionellt men lite extra, så jag hade på mig en röd 

kavaj. För då tänker jag att när jag lämnar rummet och de pratar om vem de ska anställa så 

blir det kanske att ja men ”hon med röd kavaj” det ändå är någonting som står ut. Så att man 

inte bara är plain och är som alla andra. Men att det ändå ska ge ett professionellt intryck 

liksom.” - Respondent C 
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4.4 Känna tillhörighet 
Här var respondenterna eniga om att de tidigare, exempelvis under sin gymnasieperiod, hade 

ett större behov av att anpassa sina klädval, inte nödvändigtvis för att passa in utan snarare för 

att inte sticka ut. Genom att ha märkeskläder kunde de visa på en tillhörighet och att de var 

värdiga att prata med.  

 

“Såg man inte att det var en designerväska eller designerskjorta så var du inte värd att prata 

med. Så att absolut, jag tror det är jätteviktigt för vissa och jag tror att det har mycket med 

geografi och var för typ av människor man umgås med i just de, liksom var man befinner sig 

och ålder tror jag också spelar jättemycket roll.” - Respondent C 

 

Samtidigt som de var eniga om att de hade ett större behov av att inte sticka ut under denna tid 

visades även något motstridigt att dessa tankar och tendenser finns kvar i dagsläget. Samtidigt 

som de pratar om den öppenhet och acceptans som de nu bemöter på högskolan/universitetet 

ligger tankarna latent kvar att även för sina nuvarande klasskamrater visa på en tillhörighet, att 

de hör hemma här och inte sticker ut för mycket. 

 

“Jo jo, lite gör det ju. Det är klart att jag tänker också det ju ibland såhär att det är skönare 

att sätta på sig en Ralph Lauren skjorta än att ha en från typ H&M liksom.” - Respondent B 

 

Respondenterna visar alltså att de lägger mer fokus på att inte sticka ut för mycket snarare än 

att göra sig till för att passa in i en specifik grupp.  
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4.5 Strävan efter fulländning 
En strävan efter att bli så bra som möjligt, att bli den “bästa versionen” av sig själv var en 

drivkraft som återfanns hos samtliga respondenter. De var måna om att vara sanna mot sig 

själva och behålla sin identitet samtidigt som de kunde anpassa sin klädsel efter situation eller 

sammanhang, dock var det viktigt att alltid vara sann mot sig själv. En drivkraft var att alltid 

försöka framhäva vad de personligen tyckte var viktigt och stod för oavsett om det var i 

jobbsammanhang eller privat. 

 

“Jag hade ju aldrig tagit på mig något jag inte är bekväm i och inte känner att det här är jag. 

Men beroende på tillfälle är det ju klart att du klär dig annorlunda för att du vill förmedla en 

viss grej eller visa, ge andra ett visst intryck. För att liksom det är ändå, man vill visa sin bästa 

version av sig själv oavsett vilket tillfälle det är du klär dig.” - Respondent C 

 

Rädslan för att bli dömd var även något som återfanns i samtliga respondenternas svar. Detta 

kunde resultera i att de anpassade sitt beteende eller redigerade vad som syntes online på ett 

sätt som stämmer in på vad som anses vara okej ur samhällets perspektiv. De var måna om att 

det enbart är deras bra sidor som skall framhävas i offentliga sammanhang vilket kan resultera 

i en något snedvriden bild av deras sanna jag och att de faller för det grupptryck som kan anses 

komma från samhället. En av respondenterna menade även att denna jakt på att nå fulländning 

kan resultera i en ökad psykisk ohälsa. 

 

“Asså det bottnar i på något sätt en osäkerhet typ men det är ju, det är ju för att bli omtyckt 

och respekterad liksom att folk ska tycka man ser bra ut.” - Respondent B  

 

Deras jakt på att framhäva sitt bästa jag, går ofta att sammanlänka i att gömma de delar som de 

anser tillhör deras “sämsta jag”. Detta eftersom att det är den positiva bilden de vill framhäva 

för att i sin tur kunna göra ett gott intryck och därigenom erhålla ett gott rykte. 
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5.0 Analys & Resultat 
Genomgående går det att utläsa utifrån respondenternas svar att det personliga varumärket har 

fått en allt större roll i den digitala tidsåldern och att de yttre attributen är en stark bidragande 

faktor till att framhäva sitt personliga varumärke. Att sedermera hävda att samtliga människor 

vet vad ett personligt varumärke per definition innebär skulle vara en överdrift, däremot besitter 

alla ett personligt varumärke. Detta ges i uttryck via unika personlighetsdrag, första intryck 

samt deras kommunikationsförmåga, detta kunde man utläsa genom respondenternas svar och 

att samtliga ansåg att dessa faktorer var viktiga (Rangarajan, Gelb & Vandaveer, 2017). Detta 

går hand i hand med vad Werner Runebjörk (2006) och Khedher (2015) beskriver eftersom att 

samtliga respondenter i de flesta fall tänker på hur de ser ut både när de visar sig offentligt och 

uppdaterar sina sociala medier. Doherty (2009) beskriver sedermera att arbetet med det 

personliga varumärket är särskilt viktigt för generation X och Y, trots att respondenterna är 

medlemmar av generation Z går det att applicera samma tankesätt utifrån det insamlade 

empiriska materialet. Detta eftersom att samtliga respondenter arbetar aktivt med det personliga 

varumärket på ett sådant sätt att det skall gynna dem karriärmässigt genom att i perioder justera 

bilden de visar utåt för att dölja egenskaper som kan anses som negativa och framhäva de 

egenskaper som är positiva.  

 

Vad som framgick av de intervjuer som gjordes med respondenterna var att samtliga talade om 

att de ville förmedla sitt budskap och framhäva en så positiv bild av dem själva som möjligt 

vilket Werner Runebjörk (2006) menar ska ligga som grund för det personliga varumärket då 

det ska kännas äkta och du som individ ska vara bekväm över de val du gjort. Något 

motsägelsefullt förmedlar de sitt personliga varumärke med utgångspunkt hos betraktaren. De 

utgick från betraktaren i olika sammanhang och anpassade sina klädval utefter dennes åsikter 

och smak för att projektera den självbild som de tror passar bäst i den givna situationen, vilket 

stämmer in på Solomon et al. (2013) teori om the looking glass self. Respondenterna var alltså 

villiga att kompromissa och åsidosätta sin personliga smak enbart för att passa in eller lyckas 

bättre karriärmässigt tyder på att detta är en stor drivkraft i deras klädval. Vilket stämmer in på 

vad Werner Runebjörk (2006) säger vara en av hörnstenarna till det personliga varumärket då 

valen i första hand skall vara en återspegling till hur du vill uppfattas. I motsats till Hines (2004) 

som menar att framtidens personliga varumärke inte kommer att handla om att förmedla en 

falsk självbild vilket de på sätt och vis gör när de framhäver den bild de tror att betraktaren vill 
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se. Hines (2004) menar att framtidens personliga varumärke istället kommer att handla om att 

snarare lyfta fram de positiva egenskaper som de själva har. 

 

Tankarna kring sociala medier och att synas i offentliga sammanhang var lika mellan samtliga 

respondenter, de ville uppdatera dessa medier vid speciella tillfällen för att framhäva sina 

positiva egenskaper genom att lägga upp bilder då de är uppklädda. Att enbart lägga upp bilder 

i vanliga sammanhang sticker inte ut från mängden tillräckligt mycket. Gander (2014) nämner 

att digitaliseringen har underlättat visualiseringen av det personliga varumärket och att ett 

viktigt steg i detta är att börja skapa innehåll för att förmedla den önskade självbilden för 

omgivningen. Vilket framkom att respondenterna tänker på då de lägger ut bilder i sina ljusaste 

stunder och gärna förmedlar de tillfällen då de är iväg på konferens eller annat engagemang 

som kan se positivt ut för den framtida karriären vilket är vad det personliga varumärket har 

utvecklats till. Genom att framhäva ens bästa egenskaper gynnas det personliga varumärket 

såväl i arbetslivet som privatlivet (Lair, Sullivan & Cheney, 2005).  

 

Behovet att känna tillhörighet menade respondenterna var större under gymnasieperioden, de 

berättar att deras klädval ofta då låg i linje med att känna en tillhörighet till en grupp snarare än 

att välja plagg som de var bekväma med. Genom att konsumera shoppingprodukter 

klassificerade som kläder tillhörande överklassen visade de sig vara värdiga att prata med och 

tillhöra samma grupp av människor. Att konsumera produkter klassificerade till överklassen 

antydde då att även de tillhörde överklassen, denna klassificering stämmer överens med Callon, 

Méadel och Rebehariosas (2002) forskning om att klassificering av produkter leder till 

klassificering av människor. När väl köp av kläder i form av shoppingprodukter görs, tenderar 

det att man lägger ned mer tid på att jämföra saker som pris, kvalitet, lämplighet och stil (Kotler, 

et al. 2017). Detta menade samtliga respondenter vara viktigt vid sina val av kläder eftersom de 

gärna vill sätta sig in i diverse scenarion där plaggen kan komma till användning. Samtidigt 

fortsätter respondenterna med att säga att dessa tendenser finns kvar även i dagsläget och att 

behovet av att passa in påverkar klädvalen på det viset att de klär sig på ett visst sätt för att 

förmedla samma känsla som deras kläder uttrycker. Kläderna i detta avseende används för att 

imitera den önskade sociala gruppen de känner ett behov av att passa in hos, de hoppas genom 

detta på att bli accepterade i gemenskapen (Simmel, 1957). Vilket återigen går att sammanlänka 

med vad Werner Runebjörk (2006) konkluderar när hon menar att det yttre framträdandet skall 

spegla hur du vill uppfattas. 
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Valet att uppdatera sina sociala medier vid speciella sammanhang där deras klädsel utmärkte 

sig var något som låg i linje för samtliga respondenter. De ville alltså via sin stil skapa en slags 

mening, genom detta påverkas både stilbäraren samt personerna runt omkring, digitalt och 

analogt (Gell, 1998). Vid situationer som arbetsintervjuer lades det ned en extra ansträngning 

gällande klädseln. De ville klä sig i enlighet med företagets riktlinjer samtidigt som de ville 

utmärka sig genom att bära ett plagg som sticker ut från mängden. På detta sätt kombineras 

personlig smak samtidigt som man binder betydelsefulla bilder associerade med förväntningar 

som finns i samhället i förhållande till det personliga varumärket (Goffman, 1963; Entwistle, 

2000; Woodward, 2005). 

 

Utifrån det empiriska materialet kan man tolka respondenternas svar i förhållande till den 

omarbetade modellen med grund i Young & Rubicam modellen. Där differentiering går hand i 

hand med respondenternas fokus på att vara unika, sticka ut från mängden samt att det är viktigt 

att synas i sammanhang där det är relevant för ditt personliga varumärke och det man vill 

uttrycka. Ditt personliga varumärke skall stämma överens med den personen du vill vara, det 

skall alltså finnas en viss äkthet i det du vill förmedla. Det är i samband med detta även viktigt 

att folk förstår vad det är man vill förmedla och vad man står för, detta för att publiken skall 

vara medveten och ha kunskap om ens personliga varumärke. Gemensamt bidrar detta till 

värdet av det personliga varumärket (Modifikation av Rubicam & Young, 2000) I förhållande 

till modellen samt de övergripande svaren från respondenterna kunde man utläsa vikten kring 

ett starkt personligt varumärke vilket går att likna med Aakers (1996) resonemang kring ett 

starkt varumärkeskapital. Med ett starkt varumärkeskapital tillkommer ett starkt värde till ditt 

egna varumärke. Aaker (1996) berättar fortsättningsvis om vikten kring varumärkeskännedom 

vilket är starkt applicerbart på samtliga av respondenternas svar eftersom att de beskriver hur 

viktigt det är att bli omtyckta, ha ett bra rykte samt gör ett gott intryck. Det är då viktigt att, i 

det här fallet, det personliga varumärket speglar utseendet och kunskapen utifrån betraktarens 

ögon.  
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6.0 Slutsats 
Syftet med uppsatsen var att på ett djupgående sätt försöka komma fram till drivkrafterna som 

ligger bakom studenters klädval i förhållande till det personliga varumärket. Nedan har vi 

besvarat problemformuleringen utifrån studien och dess analys.  

 

Den digitala utvecklingen har resulterat i att människor som individer har upphört och istället 

kommit att utvecklas till varumärken. Oavsett om vi aktivt jobbar med vårt personliga 

varumärke eller inte har personer i vår omgivning en förutfattad mening om oss som individer 

redan innan vi hinner träffa dem och göra ett första intryck. Detta resulterar i att vi har blivit 

betydligt mer måna om att ha ett gott rykte omkring oss. Detta då allt vi gör i dagens samhälle 

sparas och kan komma att slå tillbaka mot oss långt mycket senare än då det inträffat. För att 

undvika detta har vi som människor blivit allt mer eftertänksamma i hur vi uppträder i sociala 

sammanhang samt mer måna om vad som läggs ut i den digitala världen. Således torde en 

drivkraft beträffande studenters klädsel vara att klä sig på ett föredömligt sätt och därigenom 

bana väg för studenternas iver av strävan efter framgång.  

 

Vi kan genomgående se att grundtanken kring det personliga varumärket är densamma men att 

det yttrar sig på olika sätt via olika typer av klädval när det gäller att göra ett gott intryck. Det 

kan t.ex. vara att klä sig för en viss typ av aktivitet för att därigenom ge ett intryck av seriositet 

och ordningsamhet medan vid ett annat tillfälle kan det vara att passa in i en viss grupp eller 

den gruppen man vill tillhöra. Här är drivkraften densamma att man vill skapa kontakt, men 

resultatet av den följande drivkraften går åt olika håll. Vi kan därigenom se att studenter tänker 

mycket på hur de klär sig för att därigenom kunna bygga upp ett så stort kontaktnät som möjligt, 

det kan t.ex. vara att man vill få så många vänner som möjligt under studietiden och därigenom 

vara allmänt omtyckt, eller att man vill bygga upp sitt personliga varumärke på ett sådant sätt 

att man i framtiden banar väg för att lättare få jobbet man är ute efter. Detta eftersom att vi kan 

se att ett gott intryck oavkortat kan leda till så goda referenser som möjligt vilket är positivt för 

båda delarna kopplade till drivkraften att skapa relationer. 

 

En drivkraft vi genomgående kunnat se var den att man vill framstå som unik genom att 

uppdatera sina sociala medier på ett visst sätt och även klä sig därefter. Det grundas i att man 

vill sticka ut och göra ett avtryck hos betraktarna. Vi tror att man på det här sättet vill bli 

igenkänd på ett visuellt plan för att framstå som en så snygg och intressant person som möjligt. 
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I en förlängning kan det bli att man lämnat ett så pass bra avtryck att betraktarna har en så bra 

bild som möjligt av personen i fråga när man tänker på denne. På studentplanet kan man koppla 

det till att man inte har många år på sig att göra ett avtryck hos de på högskolan och personer 

man stöter på i samband med detta. Därför gäller det att sticka ut på ett bra sätt så de flesta 

personer har ett gott minne av en på grund av att man genomgående uppfattats som unik. 

 

Studietiden på högskolan och universitetet har tillåtit samtliga respondenter att klä sig mer på 

ett sätt som de faktiskt är bekväma med och som stämmer mer överens med den person som de 

anser sig vara, en mer idealisk bild av dem själva. Vi har alltså sett att studenternas klädval 

banat väg för att ha en mer representativ bild av sig själva i deras personliga varumärke. Att 

kunna framhäva sig på bästa möjliga vis och därigenom uppnå den idealiska bilden visar 

tendenser på en strävan efter fulländning.  

 

Behovet av att passa in i en gemenskap var något som fortfarande präglade respondenternas 

klädval. Kläderna i detta avseende användes som en social kod för att visa att de hade en 

tillhörighet till den grupp de sökte sig till. Denna del av dem var inte enbart kopplad till deras 

karriärmässiga sida utan denna del gick även att sammanlänka till deras privata sida, att hitta 

likasinnade och finna sin grupp, de ville känna tillhörighet 

 

Vi har genom denna studie fått en bild av vilka drivkrafter studenter har kopplat till det 

personliga varumärket och sin klädsel. De drivkrafter vi sett som varit starkast är viljan att 

skapa relationer, att sträva efter framgång, att uppfattas som unik, känna tillhörighet till en 

grupp både privat och arbetsmässigt, vara den bästa versionen av sig själv i form av strävan 

efter fulländning. Vi har kunnat se att de yttrar sig på ett flertal olika sätt, bland annat genom 

uppdateringar på sociala medier, planering av klädsel inför fest och arbetsintervju men också i 

det vardagliga livet. Således kan man på ett bildligt sätt tala om att studenter har en bred 

garderob och dagligen anpassar sin klädsel för att matcha drivkrafterna för dagens mål. 

Studenterna befinner sig i ett skede i livet där det är viktigt att måna om det personliga 

varumärket då denna period i livet ligger som grund för deras framtida framgång både 

arbetsmässigt och socialt. Vi tror att medvetenheten kring dessa drivkrafter kan göra att man på 

ett bättre sätt kan forma marknadskommunikationen mot studenter att man uppfyller just deras 

krav och önskemål om hur man skall se ut. Studenter har inte enbart en målsättning de vill 

uppnå utan de har flera olika ambitioner, således är det viktigt att veta vilken drivkraft som 
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uppnås med de produkter man marknadsför för att kunna kommunicera ut detta på ett så bra 

sätt som möjligt. 

 

6.1 Kunskapsbidrag 
Att ha så mycket information som möjligt om sina potentiella kunder kommer aldrig vara något 

onödigt. Därför kommer företag ha mycket nytta av att veta vilka underliggande drivkrafter 

som finns bakom studenters klädval för att kunna rikta och kommunicera ut sin marknadsföring 

på ett så bra sätt som möjligt.  

 

I och med denna studie bekräftar vi tidigare studier kopplade till det personliga varumärket och 

drivkrafter. Dessa handlade främst om att nå framgång, skapa relationer samt att vara unik. Att 

skapa relationer och vara unik har i tidigare studier varit i relation till att nå framgång. I följande 

studie läggs det istället fokus på att lyfta fram de nämnda drivkrafterna som egna krafter, 

relaterade till det personliga varumärket.  

 

I denna uppsats har det gjorts upptäckter av andra drivkrafter relaterade till det personliga 

varumärket och klädvalet, dessa i form av att känna trygghet samt att sträva efter fulländning. 

I och med dessa upptäckter kan man utforma marknadsföring och sätta sig in i potentiella 

kunders situationer där de har känt av dessa känslor. Man kan på det här viset alltså nå sin 

målgrupp på ett helt annat plan, ta hänsyn till dessa känslor angående att känna tillhörighet till 

en viss grupp av människor eller att man inte kan göra mer än att vara den bästa versionen av 

sig själv. Att känna till dessa drivkrafter och se varför de gör de val som de gör kan därigenom 

göra att man kan utforma ett bra och riktat budskap. 

 

I dagens medielandskap där vi nås av kommunikation från en mängd olika varumärken dygnet 

runt behöver kunskapen kring konsumenterna utvecklas för att lyckas nå ut och bibehålla en 

god relation till konsumenterna. De bakomliggande faktorerna har en större betydelse för 

konsumenterna än vad företagen redan i dagsläget vet. Det kan behövas mer än att framställa 

vem du som konsument blir när du tillhandahåller företagets produkter, som företag måste du 

ha en djupare förståelse kring varför konsumenterna vill uppnå de ideal som framställs i din 

kommunikation snarare än att enbart lägga fokus på sagda ideal. 
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Kunskapen om alla dessa drivkrafter kan således göra att ett företaget kan kommunicera ut sitt 

budskap på ett djupare plan att personerna i fråga får en djupare känsla och därigenom kan 

relatera på ett bättre sätt och sätta sig in i den framställda marknadsföringen, vilket skulle kunna 

resultera i en bättre relation mellan företag och kund.  

 

6.2 Förslag för framtida forskning  
En stark begränsning av vår studie är tydligt studiens omfattning, där vi med anledning av en 

kort tidsfrist tvunget fick korta ner antalet studenter i vår empiriska del. Detta resulterade i att 

det erhållna resultatet kan göra det svårt att dra slutsatser på hela populationer. Vi ser således 

att en kvantitativ studie skulle vara en intressant fortsättning för resultatet av denna uppsats. 

 

För framtida forskning hade det varit intressant att studera detta klädfenomen utifrån 

arbetsgivarens sida i en jämförelse med vad studenterna tror om sina klädval i ett 

sammanställande med vad arbetsgivaren faktiskt tycker. Vidare hade det varit intressant att göra 

en kvantitativ studie i kombination med ett experimentellt test för att se om respondenterna 

svarar annorlunda beroende på de kläder personen i studien har på sig. Genom att utföra en 

kvantitativ undersökning hade forskaren även kunnat studera män och kvinnors tankar kring 

detta, för att se om någon värdesätter detta högre. På samma sätt hade det varit intressant att 

mäta skillnaden mellan män och kvinnor sett från arbetsgivarens sida för att se om det är 

viktigare för något av könen att klä sig på ett visst sätt för att bemötas med respekt och tas 

seriöst. 

 

Under vår studie märkte vi att respondenternas tankar till att klä sig inför sina extrajobb 

varierade, således föddes tanken att det hade varit intressant att studera vikten av sina klädval 

inom olika yrkesgrupper för att se om det kan ha en större påverkan i vissa branscher. På samma 

sätt hade det även varit intressant att gå in på djupet inom olika akademier för att mäta huruvida 

vissa akademier värdesätter det personliga varumärket och klädseln högre än andra. En större 

jämförelse mellan olika högskolor och universitet hade varit intressant, att mäta om exempelvis 

Stockholms universitet lägger en större vikt vid detta ämnesområde än exempelvis ett mindre 

universitet som Mittuniversitet i Sundsvall. Vetskapen kring detta hade kunnat resultera i att 

företag anpassar sin kommunikation utefter vad respektive studieort värdesätter högst. 
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Bilagor 
Bilaga 1 

Intervjuguide  
 

Allmänna frågor:  

-Kön 

-Ålder 

-Hur ser din familj ut? 

-Vad studerar du?  

-Var studerar du? 

-Hur länge har du studerat?  

-Vad gör du på fritiden?  

-Vad motiverade dig till att börja studera? 

 

Frågor relaterade till kläder: 

-Hur viktigt är kläder för dig?  

-Hur mycket pengar lägger du på kläder?  

-Hur ofta handlar du kläder? 

-Var handlar du de flesta av dina kläder? (och varför) 

-Många föredrar att köpa kläder från kända varumärken, varför tror du att det är så?  

-Tycker du att det är viktigt med varumärken? (Exklusivitet)  

-Om jag säger stil, vad säger du då?   

-Är stil en del av din personlighet? 

-Hur viktigt är det att man ser vad det är för varumärke på klädesplagget?  

-Vad inspireras du av?  

-Har du märkt av en förändring i ditt sätt att klä dig sedan du börjat studera? (nu när du studerar 

på högskola, kontra när du inte studerade) 
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Frågor relaterade till personligt varumärke: 

-Vad är ett första intryck för dig?  

-Vad motiverar dig till att göra ett gott intryck? 

-Vilka sociala medier brukar du?  

-Hur viktigt tror du det är att visa sig från sin bästa sida idag kontra förr?  

-Varför tror du motiverar folk till att redigera det som syns på sina sociala medier?  

-Hur aktiv är du på dina sociala medier? 

-Vad tänker du främst på när du uppdaterar dina sociala medier?   

-Hur mycket tänker du på din klädsel när du syns dig offentligt? Både på sociala medier och i 

sociala sammanhang, jobb, skola, intervju osv.   

-Vilka faktorer tycker du är viktigt när du vill ge ett gott intryck?  

-När tror du, du kan dra mest nytta av du har ett gott rykte och att folk talar väl om dig? 

-Hur tänker du när du klär dig för: fest? 

-Hur tänker du när du klär dig för: skola? 

-Hur tänker du när du klär dig för: jobb? 

-Hur tänker du när du klär dig för: intervju? 

 
Bilaga 2 
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