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Sammanfattning

Att förstå elevers värld och vad som kan göra att de beter sig på ett visst sätt, eller hur de 

bildar grupperingar i skolan är som lärare en viktig del i arbetet. Eftersom att man får en 

bättre förståelse för elevernas beteende genom att ta reda på hur de faktiskt själva ser på saker 

och ting, kan man som lärare också arbeta med eleverna för att få bort eventuella fördomar 

och tendenser till utanförskap eller mobbning. Ofta spelar kläder och mode en stor roll i 

elevernas identitetsarbete och hur de ser på sig själva och hur de i sin tur blir sedda av andra.

Vi har valt att undersöka detta fenomen bland tjejer då det ofta är de som är mest utsatta av 

bland annat media med orimliga skönhetsideal och andra yttre faktorer som många unga tjejer 

försöker leva upp till i dagens samhälle.

Vi har gjort en enkätundersökning rörande användandet av kläder och mode i skapandet av en 

identitet med totalt femtioåtta tjejer i årskurs nio på två olika kommunala skolor i Haninge 

och Tyresö kommun. 

Abstract
To understand students, their world and what makes them act in a certain way or how they 

form groups in school is a very important part of a teachers work. You get a better 

understanding  for the students behavior by having knowledge about how they look upon 

themselves and other students, to prevent prejudice and tendenses to bullying and beeing an 

“outsider”. Clothes and fashion are often a big part of the students identity buliding and how

they look upon themselves and get looked at by others. We have chosed to exeminate this 

phenomenon among girls since they are often more exposed by the media for example and 

with unreasonable beautyideals and other external factors that many girls try to live up to in 

todays society.

We have made a survey regarding the usage of clothes and fashion in the making of an 

identety with totally fiftyeight girls in the ninth grade on two different public schools in 

Haninge and Tyresö municipality.

Nyckelord; Mode, Identitet, Tjejer, Högstadiet, Kläder, Haninge, Tyresö
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INLEDNING

Vi är båda intresserade av identitetsskapande och hur identiteten formas under ungdomstiden.

Vad innebär det att ha en identitet? Alla människor har en eller flera identiteter. Det kan vara 

en identitet vi själva valt eller tror oss ha valt på helt egen hand. Vi blir dessutom tillskrivna 

olika identiteter av andra individer beroende på var vi är och vilken situation vi befinner oss i. 

Ser man en person på gatan med polisuniform tillskriver man denna person en identitet som 

polis utifrån kläderna personen bär. Frågar du denna polis kanske denne först och främst 

identifierar sig som Mia, sedan mamma, efter det kvinna, bajenfan och sist polis. Eftersom att 

vi inte känner denna person och vet vem hon är utanför yrket så ser vi bara det yttre. Vi 

tillskriver då denne person den identitet vi förknippar med just denna klädsel, i detta fall en 

polisuniform. Skulle man vid ett annat tillfälle se samma person utan sin uniform skulle man 

förstås tillskriva henne en annan identitet. 

Det vi menar är att identitet är ett väldigt flytande ämne. Under en enda dag tar vi på oss och 

blir tillskrivna en mängd olika identiteter. Ofta har man till exempel redan på hemmaplan 

flera olika identiteter. Några av dem kan vara; förälder, barn, försörjare, fru, man, sambo, 

syster, bror och så vidare. När man lämnar sina barn på dagis är man endast förälder, en annan 

på jobbet, ytterligare en till med sina vänner, i affären är man kund och så vidare. Det går inte 

att bestämma hur många identiteter en person kan ha då man hela tiden bildar nya och 

anpassar sig efter den situationen man befinner sig i för stunden. 

Däremot anser sig de flesta ha en speciell identitet som är ens ”jag”. I upprätthållandet av 

detta ”jag” kan det ingå en viss typ av kläder, musiksmak, fritidsintressen, vänner, frisyr, 

politiska ställningstaganden och ibland även hemort samt många andra faktorer. För att passa 

in i just den grupp man själv identifierar sig med, räcker det alltså inte med insikten att man 

gör det. Det måste synas på utsidan, och det är det vi valt att koncentrera oss på i denna 

uppsats. 

Som vi nämnde ovan blir man hela tiden tillskriven olika identiteter, och detta gäller inte 

minst i skolan och bland tjejer i högstadiet. Här är det yttre en väldigt stor del av identiteten. 

Med rätt kläder och rätt vänner är oddsen att bli utesluten ur den önskvärda gruppen minimal. 
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Det vi vill få fram med denna uppsats är alltså hur viktigt det är för unga tjejer att använda sig 

av kläder och mode i formandet av sin identitet. Vad signalerar en viss typ av kläder? Finns 

det vissa typer av kläder som har mer status än andra och vad händer om man inte följer dessa 

populära klädkoder som existerar bland dagens unga tjejer? Vi har valt att koncentrera oss på 

unga tjejer och hur de använder sig av kläder/mode i sitt identitetsskapande. 

Eftersom att olika klädstilar sänder ut varierande signaler och även visar ”grupptillhörighet” 

har man i sitt klädval gjort ett aktivt val om hur man vill bli sedd. Därför tycker vi att just: 

unga tjejer, kläder och identitetsskapande är ett intressant och aktuellt ämne i dagens 

samhälle. Frågan är bara om det är ”du” som bestämmer vem du är eller om det är dina kläder 

som gör det?

Vi har under våra praktikperioder mött en stor mängd ungdomar med varierade klädstilar. När 

det blev dags för oss att skriva vårt examensarbete tyckte vi att det skulle vara intressant att 

belysa elever och deras klädval. Då vi vet att mycket av ungdomars klädstilar hänger ihop 

med deras identitet och självbild är detta ett aktuellt ämne för oss som blivande lärare.
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SYFTE

Syftet med vår uppsats är alltså att se hur unga tjejer påverkas av modet och hur de använder 

sig av kläder och mode i sitt identitetsskapande

FRÅGESTÄLLNING 

Vad har kläder och mode för betydelse för unga tjejers identitet?

Speglar sig sociala skillnader i elevernas klädval och identitet, eller är detta något som knappt 

märks av?

METOD

Detta ämne kan lätt bli väldigt brett, så vi blev tvungna att begränsa oss. Vi valde att inrikta 

oss på flickor i 9:an på två olika högstadieskolor i Stockholmsområdet. 

Vi gjorde ett medvetet val då vi ville undersöka skolor i förorten, och skickade därför ut 

förfrågningar till högstadieskolor i Haninge och Tyresö kommun. Tyvärr fick vi många nej, 

då skolorna inte ansåg sig ha tid eller intresse av att bjuda in oss. Tillsist hade vi dock turen 

att få komma till två olika skolor en i vardera kommun. De två skolorna låg i olika förorter till 

Stockholm där majoriteten i den ena har en icke svensk bakgrund och den andra där de flesta 

är etniskt svenska. Den ena skolan kan uppfattas som lite ”fattigare” och den andra som lite 

”rikare”. Vi ville därför göra en jämförelse mellan dessa två kommuner då de skiljer sig i de 

sociala aspekterna.

Vi har valt att använda oss av enkäter, tidigare forskning och relevant litteratur för att få fram 

ett så heltäckande resultat som möjligt. Vi har lagt störst vikt vid informationen vi mottagit av 

våra informanter via enkätundersökningen, då det är deras åsikter och verklighet vi söker. Vi 

är medvetna om att en enkätundersökning inte är 100% säker vad gäller forskningsaspekten 

då eleverna kan svara oärligt och på ett sådant sätt att vi kan misstolka svaren. 

URVAL AV RESPONDENTER

Dagens skola är en arena där alltfler ser sig mer eller mindre ”tvingade” att visa upp olika 

roller av sin identitet. Ett sätt att visa sin identitet är med hjälp av kläderna. Man visar vilken 
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grupp man tillhör i skolan, man kan även visa vilken musikstil man har eller även vilka 

intressen man har. 

Då undersökningen skulle bli större än vad tiden skulle räcka till så blev vi tvungna att 

begränsa oss. Vi valde därför att inrikta oss på högstadiet då vi anser att vid den här åldern så 

är ungdomarna väldigt måna om att passa in ett (eller flera) speciellt fack. I den här åldern är 

de flesta mindre kontrollerade av sina föräldrar i sina klädval, och kläderna blir då ett 

uttryckssätt att visa vem man är samt ett sätt själv styra sin omvärld. 

För att begränsa oss ännu mer valde vi att inrikta oss på tjejer i årskurs 9 då det är dessa som 

vi anser blir mest ”utsatta” av reklam och så vidare. Pressen på dessa tjejer kan vara stor då 

kraven enligt media är att vara ung tjej idag innebär att man ska vara populär, snygg (och det 

är nästan jämt lika med smal), ha snygga kläder som är inne och ofta väldigt dyra, man skall 

ha en sexig image utan att vara ”slampig”. Dessa är bara några av faktorerna som speglar 

dessa unga tjejers vardag.
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BAKGRUND

Vi har valt att presentera vår huvudsakliga litteratur som vi använt oss av i uppsatsskrivandet 

för att tydliggöra den tidigare forskningen. Detta är alltså den mest centrala litteraturen i 

uppsatsen som vi för det mesta använt oss av. Vi har valt detta sätt därför att det ger läsaren 

en god inblick i litteraturen samt att läsaren blir förberedd på vad som kommer tas upp i 

uppsatsen. 

CENTRAL LITTERATUR

”Påklädd, Uppklädd, Avklädd” gav i mångt och mycket en bra grund för oss att stå på och 

gav oss ny insikt på hur mycket kläder och mode egentligen påverkar oss, vår identitet, 

livsåskådning och därmed även hur vi ser på andra individer i vår närhet. Som vi snart 

upptäckte så var detta med ”klädernas/modets makt” inte särskilt nytt. Denna bok gav oss en 

insikt i bland annat det svenska 1800-talets stora fascination av folkdräkter. Hur dessa 

inspirerade dåtidens studenter till att under senare delen av 1800-talet vandra runt i landet för 

att lära känna det och dess innevånare samt att bland annat rädda de traditionella dräkterna i 

de olika svenska landskapen innan de gick förlorade. 

Detta vandrande och insamlande skulle stärka ”medborgarkänslan”, ett begrepp som blivit ”på 

tapeten” efter franska revolutionen. En av personerna bakom detta att samla in olika 

klädedräkter var Nordiska museets grundare Artur Hazelius. Dessa klädedräkter kom allt 

eftersom att fungera som enade symbol för lokalbefolkningen. Sättet att klä sig och 

människors kroppar kan alltså ses som en arena där individer diskuterar med varandra om 

vilka de är och vilka de skulle vilja vara.1

”Iklädd identitet” behandlar och beskriver just bokens titel, alltså att vi med hjälp av våra 

kläder klär oss i en eller flera specifika identiteter. Boken är indelad i åtta kapitel som tar oss 

med på en resa i klädmodets historia, från 1500-talet till dagens moderna samhälle. Boken 

inleds med ett kapitel om identitet och mode där författaren beskriver hur vi präglas och 

färgas av vår omgivning och kultur i skapandet av vår identitet. 

                                                
1 Nilsson, Bo G. (red.), Påklädd, Uppklädd, Avklädd (2005) Norsteds Akademiska Förlag, Stockholm, s.20-36
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Det författaren menar är alltså att även om vi tror oss välja vår egen identitet så påverkas vi 

väldigt mycket av samhället vi lever i. Samtidigt beter vi oss olika i olika situationer och med 

olika människor. Alltså har vi flera olika identiteter. Har man en helt unik och ”självskapad” 

identitet eller är vi alla mer eller mindre produkter av normerna från samhället vi lever i? Vem 

är du/jag, och vilken är din/min sanna identitet? 2

”The culture of fashion” är upplagd på ett liknande sätt som ”Iklädd identitet” men börjar sin 

modeskildring redan på 1310 - talet. Att uttrycka sin status genom kläder och accessoarer var 

för några decennier sedan endast förunnat några få som tillhörde samhällets mest förmögna 

släkter. De visade med hjälp av sina kläder och smycken att de tillhörde de ”finare” och mer 

förmögna folket. 

Dåtidens mode bestod ofta av olika beskärningar av olika sorts klänningar och kostymer, 

dessa skulle vara av vissa sorts färger och material för att vara moderiktiga. Idag är modet 

betydligt mer tillgängligt och mångsidigt, ett verktyg nästan alla använder sig av dagligen, 

medvetet eller omedvetet. Vare sig man är rik eller fattig, ung eller gammal så kommer man 

överallt i kontakt med mode i dagens moderna samhälle.3

“Fashion as communication” spinner vidare på hur man kan se kläder och mode som ett sätt 

att kommunicera. Genom att bära en viss sorts kläder kan bäraren vidarebefordra en mängd 

information om bärarens identitet och livsåskådning utan att nämna ett ord. I kläderna, menar 

författaren, så kan bäraren även utmana sin sociala klass, kön samt sexuella läggning. 

Författaren går igenom en mängd olika teoretiska angreppspunkter vad gäller hur man kan se 

på mode och identitet, bland annat ur ett feministiskt perspektiv. Man får även en bakomblick 

på en del av klädindustrins producenter, konsumenter och modekritiker som tillsammans ger 

mer bränsle till att förstå hur modevärlden fungerar bakom kulisserna. 

                                                
2 Hurd, Madeleine mfl, Iklädd identitet (2005) Carlssons Bokförlag.
3 Breward, Christopher The culture of fashion (1995) Manchester University Press.
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Att förstå vad ett, till synes simpelt klädesplagg, egentligen kan betyda. Att kläder och mode 

inte alltid är ett oskyldigt sätt att kommunicera på utan att det istället kan säga betydligt mer 

än man tror.4

I boken ”Modeologi” så får vi en god introduktion till modebegreppet. Det har tidigare varit 

rätt svårt då ordet ”mode” haft en varierad betydelse och innebörden har skiftat för att passa 

de olika traditioner och klädstilar som varit det dominerande i olika sociala strukturer. Vi får 

även en allt djupare förståelse för att modet är ett teoretisk system där många deltagare 

medverkar och där det finns en mängd olika intressen.

Även i denna bok tar författarinnan upp hur kläder kan inkludera och exkludera. 

Författarinnan menar att vi följer modet slaviskt då vi vill visa ett erkännande av ledarskapet 

inom de grupper få vill få tillträde till, på ett liknande sett som vi följer olika seder och 

traditioner. Hon tar bland annat upp Simmel som framhåller att mode tjänar till att hålla 

samman en viss klass och separera den från andra klasser. Hon tar upp en del av de forskare 

som tittat på mode, däribland Simmel vars teori vi valt att använda oss av i denna uppsats. 

Mode menar Simmel är ett ”hot” mot en högre social klass som erbjuder den lägre klassen att 

överskrida gränsen mot den högre klassen och menar därför att mode är en form som imiterar 

och verkar som social utjämning. 

Som ”mode-novis” får man en god insyn vad mode egentligen innebär i denna bok – det är 

inte ”bara” kläder och smala supermodeller – det är mycket mer som rör människans sociala 

värld. 5

                                                
4 Barnard, Malcolm, Fashion as communication (2004), Routledge, London
5 Kawamura, Yuniya, Modeologi (2007), Norstedts Akademiska Förlag, Stockholm, s. 17-91



11

TIDIGARE UPPSATSER

I uppsatsen ”Bratsjackor och förortsloggor - En studie av lokala klädtrender och 

varumärkesassociationer bland elever vid Östra Reals gymnasium” ser man hur eleverna ur 

samhällets ”övre klasser” förhåller sig till kläder och dess koder. Något som framkommer i 

uppsatsen är att det för dessa ungdomar är mycket viktigt att inte förknippas med ungdomar 

från förorten och deras mode. Även om detta mode från början var ”deras” blev det sämre 

ansett så snart det fått fäste i förorten. 

”Särskilt vill man markera avstånd från den livsstil man menar förekommer i 

stadens mindre resurstarka förorter. Man menar att skrytkonsumtion är fult, 

men visar ändå tecken på att, genom sina kläder, vilja kommunicera en viss 

klass och status.”6

                                                
6 Ekman Carolin, Katzarska Kalina & Svahn Carl, ”Bratsjackor och förortsloggor - En studie av lokala 
klädtrender och varumärkesassociationer bland elever vid Östra Reals gymnasium” (2005) s. 3.
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DEFINITIONER 

Här nedan följer de huvudsakliga begreppen i denna uppsats. Vi har valt att förklara de flesta 

begreppen med hjälp av Nationalencyklopedin. Vi är medvetna om att den är generell och att 

begreppen kan ha olika innebörd för exempelvis filosofer, psykologer eller sociologer. Vi 

valde dock att skriva dem så här för att få så opartisk beskrivning som möjligt.

Identitet – ens självbild och en medvetenhet om sig själv som en unik individ. Identiteten 

innehåller framför allt en kännedom om sitt jag, dvs. upplevelsen att vara levande, att det 

finns en skarp gräns till andra, att själv bestämma över sina tankar och handlingar, att i 

grunden vara densamma trots de förändringar som inträffar under livet och att bara ha ett jag. 

I andra hand består identitet av medvetenhet om den egna personligheten, dvs. om innehållet i 

alla de erfarenheter under livet som efter hand format personligheten.7

Vi menar alltså att man kan ha ett flertal olika identiteter utan att man reflekterar över det då 

man ofta anpassar sig efter situation. Detta innebär att man som exempelvis elev är en 

personlighet i skolan och en i hemmet som kan skilja sig åt markant. Dessa olika 

personligheter är även något som kan synliggöras under utvecklingssamtal då lärare och 

föräldrars syn på en enskild elev kan skilja sig åt. En elevs identitet kan också förändras 

beroende på vilka man umgås med och vilken position man har i den gruppen eller 

förhållandet.

Kläder (mode) - Det är svårt att ge en direkt begreppsförklaring av vad mode är exakt då 

betydelsen har förändrats för att passa olika traditioner och klädvanor som varit de 

framträdande bland människor inom olika sociala sammansättningar. Mode kan skildra den 

gällande tidsandan, och kan bland annat ta sig uttryck i kläder. Inom olika kulturella gränser 

kan en person höja sin status i gruppen genom att ändra klädedräkten. Därför kan mode 

samtidigt spegla kultur och historia. Idag finns det också olika sorters mode inom ett och 

samma samhälle. Dessa olika stilar sänder ut olika signaler och visar via kläderna vem ”du” är 

och vilken grupp du tillhör.8

                                                
7 National Encyclopedin, CD-upplaga, ”Identitet”
8 National Encyclopedin, CD-upplaga, ”Mode”
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Vi ser det inte som att kläder och mode alltid är synonyma. Självklart finns det kläder som 

faller utanför ”trendramarna” men ändå är ”rätt”. Det kan också bero på vem som bär 

kläderna i fråga. ”Rätt” person kan ge ett ”otrendigt” plagg ett högre värde, likaså kan en ”fel” 

person sänka värdet på ”rätt” plagg.

Fjortis – Enligt de elever som använt ordet fjortis kännetecknas en sådan av mycket smink, 

korta kjolar, mycket urringning och sexiga eller utmanande kläder. Fjortis kan man vara när 

man är runt fjortonårsåldern och passar in i en viss klädstil som kännetecknas av vissa 

särdrag. Enligt våra respondenter är några av dessa särdrag de ovan beskrivna. Fjortis sågs 

utan undantag som något negativt av våra respondenter. 

Då en bestämd beteckning av "Fjortis" inte går att finna då det finns många olika varianter har 

vi här skrivit det vi funnit. Beteckningen är dock ofta något förolämpande på någon ofta i 

yngre tonåren som uppför sig omoget, osäkert och barnsligt. Detta ord representerar ofta 

flickor men kan också användas på pojkar. En ”fjortis” försöker ta varje möjlighet att på olika 

vis visa hur mogen, självsäker och vuxen han/hon är medan det för det mesta visar sig vara 

precis tvärtom. Att vara ”fjortis” inte är inte bara en ålder utan ett sätt att leva. Olika begrepp 

som "inne", "rätt", eller att "ha ett liv" och att vara "normal" är mycket väsentliga för 

”fjortisen”. 

Efter ha ”googlat” ordet och studerat en mängd olika hemsidor och bloggar så fick vi fram 

följande lista som på ett rätt bra sätt sätter grunddefinitionen för en ”fjortis”; pratar skit om 

andra för sitt egen självförtroende, ser ner på andra och avgudar sig själv, skränar, överdriver 

och pratar väldigt högt, är fullständigt utseendefixerade, samt så stänger de ofta ut andra 

personer som inte är som "dom".9

                                                
9 http://www.fjortis.se [2007-12-15] & http://susning.nu/Fjortis [2007-12-15]
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TEORI 

Vi har valt att använda oss av två teorier, Simmels ”trickle teori” samt vissa av semiotikens 

angreppssätt, främst då av Saussures begrepp. Vi har även valt att presentera dessa två herrar 

och ge en kort bakgrund om dem båda.

GEORG SIMMEL

Georg Simmel (1858-1918) föddes i Berlin. Han kom att studera på universitetet i Berlin där 

han också stannade kvar. Han fick titeln ”Privatdocent” 1885 och 1901, då han fick titeln 

”Ausserordentlicher Professor”.

Simmel hade dock vid denna tid inte bara blivit oerhört populär bland universitetets elever 

utan hade en hängiven skara av filosofer och sociologer och hade skrivit mer är sex böcker 

och sjuttio artiklar som många blivit översatta till bland annat engelska, franska, polska, 

italienska och ryska.10

GEORG SIMMELS TRICKLE-TEORI

Georg Simmel menar att man kan se på modets genomslagskraft på tre olika vis. Han talar om 

trickle down, trickle up och trickle across. 

TRICKLE DOWN

Med trickle down menar han att det endast är samhällets överklasser som 

sätter trender genom att välja att bära vissa kläder. De undre klasserna kan 

endast försöka att imitera eliten. När dessa kläder blir för vanliga i förorten 

förlorar de status och eliten måste komma på nya trender då en trend dör ut 

och anses som ”dålig smak” av de övre klasserna om de bärs för mycket i förorten. Simmel 

menar alltså med denna teori att trender endast skapas i överklassen och sedan sipprar ner och

imiteras av de undre klasserna som vill se ut som de övre klasserna. Denna teori som möjligen 

var mer användbar förr är dock starkt ifrågasatt idag.

                                                
10 http://www.socio.ch/sim/biographie/index.htm  [071214]
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TRICKLE UP

Trickle up fungerar naturligtvis på motsatt vis. Simmel menar här att trenderna 

sätts i förorten och att de övre klasserna imiterar dessa stilar som en sorts revolt 

mot sin bakgrund och överklasskultur. 

TRICKLE ACROSS

Med trickle across menar Simmel att trender och moden sprider sig 

horisontellt bland medlemmar ur en och samma sociala grupp. Han 

menar alltså att inom den gruppen man tillhör (han menar att alla tillhör en viss social grupp) 

finns det en eller några trendsättare som fungerar som modeskapare som de andra 

medlemmarna sedan följer.

Modet är någonting som ständigt finns omkring oss oavsett om man tänker på det eller inte. 

Vi styrs av modet mer än vad vi tror, detta är någonting vi fann exempel på i tidningen 

Metro.11 I denna artikel beskrivs hur kläder eller saker som tidigare varit väldigt populära 

bland de ”coola” helt plötsligt kan tappa sitt symboliska värde då de anammats av de ”ocoola” 

i samhället. Artikelförfattaren menar alltså att ”fel” konsumenter kan ”döda” en produkt; 

”Folk köper samma saker som sina vänner, men när för många eller fel slags människor 

börjar köpa en viss produkt blir den snabbt otrendig.”12 Detta kan ses som ett exempel på 

trickle down teorin.

                                                
11 Elisabeth Braw,Metro 07-12-17, s. 20.
12 Ibid
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FERDINAND DE SAUSSURE

Ferdinand de Saussure (1857-1913) var en schweizisk lingvist. Han föddes i Genève, och la 

grunden till många utvecklingar inom lingvistiken. Han räknas som semiotikens grundare och 

var professor vid universitetet i Genève. Av hans publicerade skrifter är ”Cours de 

linguistique générale” (1916) (”Kurs i allmän lingvistik”) är kanske hans mest kända och

består av en samling anteckningar från föreläsningar han höll mellan 1907 och 1911.13

SEMIOTIK

Symboler och tecken gestaltas på olika sätt i vår omvärld. Dessa tecken kan finnas i språket 

eller vara synliga. De skapar olika innebörder på likartade sätt i både text och bild. 

Semiotik kommer från det grekiska ordet semeion och betyder ”tecken” och semiotik är helt 

enkelt studier av tecken och dess olika teckensystem. Semiotiken är mångvetenskapligt och 

sträcker sig över det lingvistiska, filosofiska och samhällsvetenskapliga kunskapsområdet. 

Semiotiken bygger dels på amerikanen Charles Peirce studier av förhållandet mellan olika 

tecken och dels på schweizaren Ferdinand de Saussures undersökningar av teckens sociala liv. 

Brittiske John Locke var dock den som myntade detta begrepp i slutet av 1600-talet. I Europa 

så blev semiotiken ett populärt forskningsområde på 1970-talet. I denna uppsats kommer vi 

dock inrikta oss på Ferdinand de Saussure.  Saussure menade att ett tecken har en dubbel 

karaktär och består dels av en ljudbild (le signifiant, det betecknande, det fysiska tecknet) och 

dels av ett begrepp (le signifié, det betecknade, tecknets betydelse/innehåll). Detta system 

utgör regelverket för användningen. För att ta ett exempel, ordet "hund" och vad du ser när du 

läser ordet formar ett tecken. Dessa två delar finns inte var för sig utan existerar bara 

tillsammans. Det är sambandet mellan dem som skapar mening. 

Tecknet
UTTRYCK

Guduff
(DET BETECKNANDE)

INNEHÅLL

(DET BETECKNADE)

                                                
13 http://www.ling.fju.edu.tw/phono/Saussure.htm [071217]
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Det finns givetvis inget som säger att en hund är just en hund, man hade kunnat säga 

"guduff". Trafikljusen är ett annat känt exempel. Om endast ser en röd cirkel så är det svårt att 

gissa vad det betyder, men tillsammans med en gul och grön cirkel får det ett sammanhang 

och en innebörd. Dessa betydelser av ett tecken är inte bestämda utan ändras successivt och är 

ett sätt att ordna vår omgivning. Tecken är arbiträra/godtyckliga. Man måste sätta in varje 

tecken i en kontext för att det skall få betydelse. Relationen mellan ljudbild och innehåll är 

godtycklig alltså kommer betydelsen, värdet, fås genom relationen med andra tecken i 

språket. 

Språket delades in i två delar av Saussure  är ett system (la langue) och det har en användning 

(la parole). La langue består av grammatik, regler samt de koder som behövs för att det ska gå 

att kommunicera. Den andra är själva talandet eller skrivandet, det som blir språkets yta. 

Saussure ansåg att langue var den sociala delen av språket och att det gick att fördjupa sig i 

grundligt och med vetenskaplig noggrannhet. 

Detta regelverk är alltså inget som har fastställts utan ett instrument för användning likväl 

som produkt av användning. En individ kan inte förändra betydelsen hos ett tecken utan detta 

är en kollektiv handling. Det avgörs alltså inom en struktur. Saussure ansåg att språket kom 

från allmänna, osagda kulturella uppfattningar. Ingen människa har ett fullständigt eget språk 

utan det är något kollektivt. De nyss nämnda trafikljusen måste inte vara just röda, gröna och 

gula utan vilka färger som helst, men alla måste vara medvetna om det.14

SEMIOTIK & MODE

Fransmannen Roland Barthes intresserade sig bland annat för modet som ett semiologiskt 

system. Barthes menade att modesystemet är uppbyggt av en serie myter som ökar 

konsumtionen. Men vad kan kläder egentligen säga? Man kan göra "uttalanden" på ett 

”modespråk” genom sina kläder. Komponenterna i detta språk är alltså olika kläder som man 

kan sätta ihop på olika sätt och på så sätt bilda olika uttalanden. Beroende på vilket tillfälle 

det är så är olika klädesplagg möjliga och på vilket sätt de kan kombineras. Plaggen själva är i 

sin tur uppbyggda av olika nivåer: färger, snitt, eller detaljer. 

                                                
14 Gripsrud, Jostein, Mediekultur, mediesamhälle (2002), Daidalos, Göteborg, s.137-170 samt 
http://www.sics.se/~nygren/textus/cours.html [071217]
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Detta inverkar på ”grammatiken” hos klädesplaggen för själva bärandet, men bäraren skapar 

dock vanligtvis inte själv sina plagg utan tar dem klara i garderoben, ungefär på samma sätt 

som en talare tar redan färdiga ord ur ett lexikon. Dessa plagg är alternativ på uttalanden på 

ett annat ”språk” på något som man kan kalla ett ”designerspråk”. Dessa talare uttalar sig 

genom att ta plagg i förrådet med största möjliga särdrag och forma olika "ord" som därefter 

skall finnas i bärarnas klädutrymmen.15

DENOTATION & KONNOTATION

Denotation Grundbetydelse

Konnotation Bibetydelse

Privat Association Bibetydelse – Privat association

Det som vi ser kan tolkas på olika sätt och kan påverkas av ”hur” vi ser det. Vad och hur vi 

ser på exempelvis en bild är dess denotation, den direkta betydelsen, det som man ser på en 

gång och det som kan pekas ut. En bild kan även ha en konnotation, bibetydelse, den 

underliggande betydelsen vilket innebär att man kan få fler än en betydelse av en bild. Både 

denotationer och konnotationer är något som är kulturellt skapade. Det är något vi kommit 

överens om som t ex ordet hund (se exempel ovan). Det har inget med hur det ser ut eller hur 

det låter. Visuella tecken kan vara det vi ser t ex på tv:n som linjer, ytor, rutor, färger som 

liknar en hund. Det vi ser är ett uttryck för hund där innehållet är förknippat med hund. Det 

visuella tecknet är mer bestämt, vi ser om det är en schäfer eller collie jämfört med 

skriftspråket, t ex meningen ”Här springer en hund.” Då vet vi inte vilken typ av hund det är, 

vilken ras. Man kan dessutom ha privata associationer vilket är något personligt och endast 

gäller för en enskild person.16

                                                
15 Barnard, Malcolm, Fashion as communication (2004), Routledge, London, s.72-99
16 Gripsrud, Jostein, Mediekultur, mediesamhälle (2002), Daidalos, Göteborg, s.137-170
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KLÄDER SOM IDENTITETSSKAPARE

I likhet med de flesta i vår omgivning nöjer vi oss inte med att bli tillskrivna en identitet. 
Vi anser oss vara unika individer och vi har lagt ner en hel del ansträngningar på att 
skapa oss en personlighet. I bästa fall lyckas vi få andra människor att fångas av denna 
personlighet…//Vi iklär oss en identitet både medvetet och omedvetet. Våra kläder och vår 
kropp berättar om vilka vi är och vilken ställning vi har i samhället. Vi inte bara skapar 
oss en egen identitet, vi tillskriver andra en identitet vanligen utan att reflektera över hur 
vi tolkar de tecken andras kläder och kroppar utgör. 17

I citatet ovan förklaras tydligt att alla ständigt blir tillskrivna och tillskriver varandra 

identiteter samtidigt som vi menar att vi själva har en egen unik identitet. Ett ”jag”, som man 

hela tiden, medvetet och omedvetet försöker förmedla till andra människor. Madeleine Hurd 

och Tom Olsson18 menar också att det inte går att skapa sig en identitet helt fritt då vi hela 

tiden påverkas av de kulturer och levnadsstilar vi är bekanta med. I alla samhällen finns det 

också redan vissa stilar och identiteter presenterade som vi oftast väljer emellan eller blandar 

ihop. 

En annan faktor som gör modet som identitetsskapare en aning motsägelsefullt eller 

opersonligt är att man å ena sidan menar sig kunna konsumera sig till en egen identitet, 

samtidigt som ”alla” ska ha ett visst plagg eller stil för att vara inne.19 Blir det inte mer en 

kollektiv identitet då än en egen personlig sådan? Madeleine Hurd och Tom Olsson skriver 

att;

Identiteter skapar skillnader – skillnader mellan dem som delar en identitet och 
dem som är annorlunda.20

Alltså kan man konstatera att kläder används som ett redskap för att visa vart man hör hemma 

och vad man har för plats i samhället, skolan och andra arenor. Vi klär oss på ett visst sätt för 

att markera vilken grupp vi tillhör och för att det tydligt ska synas att vi tillhör just denna 

specifika grupp. Några exempel av ”grupper” som tydligt visar vilken samhällsgrupp de 

tillhör med hjälp av sina kläder är; punkare, nazister, gothare, svartrockare, kickers och så 

kallade brats. Det finns ett känt uttrycks som säger att ”kläderna gör mannen”. 21  

                                                
17 Madeleine Hurd, Tom Olsson, Lisa Öberg (2005) Iklädd identitet. S 12.
18 Ibid.S, 15.
19 Ibid. S, 17.
20 Ibid. S, 17.
21 Ibid. s. 31
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Man brukar säga att ungdomsmodet introducerades i början på femtiotalet. Men man skulle 

kunna backa till år 1931 då tidningen ”Filmjournalen” kom ut och gav direkta råd till 

ungdomar och deras mammor om hur man bäst skulle klä sig anständigt och moderiktigt.22

De unga tjejerna vi undersökt till denna uppsats får mode och klädråd på ett helt annat sätt. De 

påverkas ständigt av dagens syn på kvinnan som ett sexobjekt. Vi ser halvnakna retuscherade 

kvinnor på affischer, i tidningar, TV, i musikvideor och annan media varje dag. Hur påverkar 

detta de unga tjejer som söker efter sig själva och strävar efter att bli accepterade och hitta sin 

egen identitet? Om man tänker efter så betyder kläderna man bär på kroppen mycket mer än 

bara ”kläder”. Konsthistorikern Christopher Breward skriver att ett tydligt exempel på detta är 

hur illa man tar åt sig om någon kritiserar ens kläder.23 Om någon kritiserar din TV eller din 

soffa kanske du blir irriterad, men när det gäller kritik av dina kläder blir det genast ett

personangrepp som sätter sig mycket djupare.

The potency of this material as cultural evidence can be tested by the simple act of 
criticising someone´s clothes; the reaction is much more intense than that aroused by 
comparable criticism of a house, a car, or a television set. Critisism of clothing is taken 
more personally, suggesting a high correlation between clothing and personal identity 
and values.24

I Christopher Brewards bok finns modet också beskrivet som ett medvetet identifikations-

val.25 Han skriver;

Fashion is a magical system, and what we see as we leaf through glossy magazines 
have moved from the didactic to the hallucinatory. Originally their purpose was 
informational, but what we see today in both popular journalism and adverising is the 
mirage of a way of being, and what we engage in is no longer only the relativley simple 
process of a direct immitation, but the less consious one of identification.26

Varför är det så viktigt att ha en egen identitet? Och hur skapar vi denna identitet men hjälp 

av yttre faktorer som till exempel kläder?

                                                
22 Ibid. s. 206
23 Breward, Christopher The culture of fashion (1995)
24 Ibid. s. 1
25 Ibid
26Ibid, s. 197
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ENKÄTENS UTFORMNING

När det gäller enkätundersökningar finns det två sätt att ställa frågor på, öppna och slutna 

frågor. Vid slutna frågor får respondenten vissa svarsalternativ att välja på. Dessa alternativ är 

utvalda av forskaren/forskarna utifrån relevans till forskningsämnet. Vid öppna frågor är 

respondenten fri från förutbestämda svarsalternativ och kan svara utifrån sina egna tankar. 

Både dessa tillvägagångssätt har sina för- och nackdelar. En av nackdelarna med att använda 

slutna frågor är att det finns risk för att det kan saknas viktiga och relevanta svarsalternativ. 

Frågorna kan på gott och ont styra svaren från respondenterna. Fördelen för forskaren är att 

slutna frågor är lättare att koda och utvärdera. En av nackdelarna med öppna frågor är att 

respondenten kan missförstå frågan, svaren är också betydligt mer beroende av respondentens 

fantasi och formuleringsförmåga samt svåra att koda och utvärdera. Fördelen för forskaren är 

att öppna frågor är att man får ett mer personligt och bredare svar än vid slutna frågor.27

Vi valde därför att utforma vår enkät med förhoppningen att få ut så mycket information som 

möjligt. Därför har vi både öppna och slutna frågor med i vår enkät. 

Vår enkät bestod av totalt 18 frågor, men då vi fått in svaren kändes inte alla frågor lika 

relevanta då en del av frågorna fungerade mer som kontrollfrågor28 och få fram 

grundläggande information om eleven då de var anonyma i enkäten. Vi gjorde därför ett urval 

och använde oss av de 10 frågor som var mest relevanta för uppsatsen. Här nedan följer en 

kort presentation med våra tankar och syften med dessa 10 frågor. 

HUR VIKTIGT ÄR KLÄDER FÖR DIG?

Med denna fråga ville vi ta reda på hur intresserade våra respondenter var av kläder. Vi 

placerade medvetet denna fråga som den första då vi ville se om svaren på de följande 

frågorna stämde överens eller gick emot detta svar. Vi valde att göra denna fråga sluten med 

fem olika svarsalternativ. 

                                                
27 Østbye, Helge mfl, Metodbok för medievetenskap (2004) Liber AB, Malmö s. 142-143
28 Kontrollfråga innebär i detta fall att se om svaren var sammanhängande samt att få en uppfattning om eleverna 
i fråga då det blir lättare att tolka de övriga svaren.
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VAD HAR DU PÅ DIG IDAG (BESKRIV) OCH VARFÖR HAR DU VALT ATT HA PÅ DIG JUST DET 

IDAG?

Denna fråga hade vi med för att få elevernas egna beskrivningar av kläderna de bar och deras 

motiveringar till varför. Eftersom att det är elevernas syn vi vill åt kände vi att det var viktigt 

och värdefullt att få deras egna ord och tankar på denna fråga. Denna fråga var öppen just för 

att eleverna skulle vara friare i sina svar.

VAR HÄMTAR DU INSPIRATION?

Här ville vi få reda på vilken/vilka källor till inspiration som dessa elever ansåg sig påverkas 

mest av. Här gav vi vissa svarsalternativ (4) samt ett öppnare där de fick tillägga eller 

kommentera sitt svar. Denna fråga kan man alltså tolka som både öppen och sluten.

VILKA KLÄDER SKULLE DU ALDRIG HA PÅ DIG?

Med denna fråga ville vi få fram hur eleverna såg på sig själva och andra. Eftersom att vi 

menar att ett klädval är mycket mer än bara ”trasor på kroppen” tyckte vi att det skulle vara 

intressant att se vad eleverna ansåg vara omöjligt att bära. Vi ville komma åt om det var 

klädernas utseenden eller deras signaler eleverna satte sig emot. Denna fråga var öppen på 

grund av vi inte ville begränsa eleverna och deras svar.

VAD HAR EN PERSON SOM ENLIGT DIG HAR ”FULA” KLÄDER PÅ SIG?

Denna fråga ville vi ha som en följdfråga till ovanstående då elevernas tyckande kan skilja sig 

åt när det gäller vad de själva aldrig skulle ha på sig och vad de anser är fult på andra 

personer. Andra personers klädval är också ofta avgörande för hur eleverna uppfattar nya 

elever eller ny personal i skolan. Det kan göra att ”de nya” blir bemötta efter klädernas 

signaler av de andra eleverna. Denna fråga var också öppen på grund av samma anledning 

som ovan.

ÄR DET VIKTIGT ATT HA FINA KLÄDER PÅ SIG I SKOLAN?

Vi ställde denna fråga för att vi ville se huruvida eleverna uppfattade skolan som en 

uppvisningsarena och hur viktigt detta var. Detta för att se hur viktigt eller oviktigt det är med 

”rätt kläder” i skolan och den ”roll” eller position man har. Här gav vi fem slutna 

svarsalternativ plus ett öppet där de kunde komplettera om varför de tyckte som de gjorde.
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FINNS DET NÅGON STIL PÅ DIN SKOLA SOM ÄR MEST POPULÄR?

Denna fråga ville vi ställa då vi kände att lärare på skolan inte hade så stor koll på vad som 

var mest populärt bland eleverna. Vi ville också se om denna stil var en sorts ”ström” som de 

flesta följde med av bara farten eller om det sågs som ett medvetet val. Vi ville också se om 

det fanns några likheter eller skillnader mellan de två skolorna vi undersökt. Denna fråga var 

öppen för att ge eleverna möjlighet att skriva fritt.

KAN MAN HA ”FIN STIL” ÄVEN OM DEN INTE FÖLJER MODET?

Här ville vi se hur toleranta eleverna var med stilar ”utanför” det rådande modet, men också 

som en ”trick-question” då några av de tidigare nämnda frågorna efterfrågat hur viktigt 

eleverna anser det vara med ”rätt” kläder. Denna fråga var sluten och hade två svarsalternativ. 

BLIR MAN UTANFÖR OM MAN INTE FÖLJER MODET?

Denna fråga är också något av en ”trick-question” för att se huruvida eleverna är medvetna 

om hur de svarat tidigare. Vi ville också se om man kan vara ”en i gänget” även om man inte 

vill/kan/ha råd att ha på sig det senaste modet. Denna fråga var sluten med tre svarsalternativ.

Den sista ”frågan” var egentligen ett utrymme vi lämnat öppen för eleverna att skriva vad de 

ville angående enkätens tema. Här fick vi ett varierat antal svar och svarslängd av våra 

respondenter.
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EMPIRI

SKOLORNA

Här presenterar vi skolorna vi besökt och gjort våra enkätundersökningar i. Trots att vi 

beskrivit skolorna har vi ändå valt att inte använda skolornas riktiga namn då vi ej vill riskera 

att hänga ut någon skola eller elev, och har därför använt oss av pseudonymer.

“HANINGESKOLAN”

Denna skola ligger i den sydöstra delen av Haninge i ett område som byggdes i slutet av 1960 

och början av 1970-talet. Skolan som är en 6-9 skola byggdes i början på 1970-talet och 

antalet elever är ca 400. De skillnader som finns i bostäderna i området när det kommer till 

upplåtelseform (villor eller flerfamiljshus), placering samt standard utgör en grund för en inre 

och yttre segregering. Många av innevånarna i området kring skolan är av utländsk härkomst 

varav de flesta bor i flerfamiljshusen. 

”BOLLMORASKOLAN”

Denna skola ligger i Bollmora i den nordvästra delen av Tyresö. Skolan som är en 6-9 skola 

byggdes i början av 1960 talet och antalet elever är ca 520. I detta område finns både höga 

flerbostadshus, radhus och villor. Det är betydligt fler etniskt svenska i ”Bollmoraskolan” än 

vad det är i ”Haningeskolan”.
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TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Redan i planeringsstadiet av undersökningen så var önskemålet att besöka två olika skolor för 

att få ett mer nyanserat och mer verklighetsförankrat svar. En av skolorna var den som vi båda 

gjort vår verksamhetsförlagda utbildning på. Vi valde att besöka den då vi kände till skolan 

väl och hade redan ett förhållande till eleverna. Utifrån bilden av denna skola ville vi i största 

möjliga mån hitta dess ”motsats” i förhållande till läge, social klass och etnisk bakgrund. 

Vi besökte tre stycken klasser i årskurs 9 i vardera skola under två förmiddagar. Detta för att 

vi vet att eleverna oftast är mer alerta på förmiddagen. Vi bjöd in tjejerna till ett närliggande 

klassrum där vi presenterade oss själva och gav en kort introduktion. Vi gjorde detta för att 

minska störande faktorer såsom exempelvis nyfikna killar. Dock så talade vi om för killarna 

vad det var frågan om och vad vår undersökning och enkäten gällde. Tjejerna fick den tid de 

behövde och behövde inte stressa igenom enkäten. Vi fanns hela tiden till hands för att 

besvara eller förklara vissa av enkätens frågor. Vi upplevde inte att tjejerna upplevde enkäten 

som svårförstådd eller jobbigt på något vis. Snarare att de blev intresserade och började 

diskutera frågorna med varandra.

BORTFALL

Bortfallet av respondenter i denna undersökning var litet. I alla de klasser vi besökte fanns 

samtliga tjejer på plats, däremot var antalet tjejer i klasserna ganska lågt och vi fick på den 

ena skolan endast tillstånd att besöka hälften av de årskurs 9:or som fanns då de på grund av 

tidsbrist inte kunde erbjuda oss fler lektioner. Ett fåtal av tjejer valde att inte svara, missade, 

eller misstolkade ett litet antal av frågorna. Detta var dock inte något som påverkade

undersökningen särskilt mycket eftersom att de frågor som tjejerna i vissa fall missade 

tillhörde kontrollfrågorna, som alltså inte är de centrala i vår undersökning. Även om tillvalet 

”vet ej” inte fanns på alla frågor informerade vi eleverna om att de kunde göra en sådan ruta 

själv. Vi undvek att ha med ”vet ej” på alla frågor då vi ville pressa eleverna till att hitta sin 

ståndpunkt i frågan.
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ANALYS OCH RESULTAT

ENKÄTRESULTAT I HANINGESKOLAN

Det var totalt trettiotvå tjejer från Haningeskolan som besvarade enkäten. Om det var fler än 

ett svar som tjejerna tyckte stämde så fick de på de slutna frågorna ange fler svarsalternativ.

Haningeskolan - Hur viktigt är kläder för dig?

0
1

9

12

15

Inte så viktigt Lite viktigt Viktigt Ganska viktigt Mycket viktigt

Diagram H.1: Fördelning av tjejernas svar gällande frågan ”Hur viktigt är kläder för dig?”

”HUR VIKTIGT ÄR KLÄDER FÖR DIG?”  

Just denna fråga var väldigt intressant då vi uppfattade elevernas klädintresse på ett annat sätt 

än deras lärare. Lärarna vi pratat med på skolan menade att eleverna inte alls var speciellt 

intresserade av kläder, medan vi tyckte oss se motsatsen, som diagrammet ovan visar. Som vi 

diskuterar i analysen hängde inte alla lärare med i modesvängarna och kan därför ha missat att 

vissa klädesplagg som eleverna bär är moderiktiga. 

Majoriteten menade att kläder var mycket viktigt för dem. Efter detta var ”ganska viktigt” det 

mest återkommande svaret, följt av ”lite viktigt”. Bara en elev svarade att kläder var ”lite 

viktigt”.

”VAD HAR DU PÅ DIG IDAG (BESKRIV) OCH VARFÖR HAR DU VALT ATT HA PÅ DIG JUST DET 

IDAG?”

Vi tyckte att detta kunde vara en relevant fråga då elevernas förklaring till sitt klädval säger 

mycket om dem själva och deras självbild, men även hur de vill bli sedda av andra. Att ha på 
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sig jeans och någon form av tröja var det absolut vanligaste svaret, vilket följdes av 

mjukisbyxor. Några av dem som hade på sig mjukisbyxor menade att de inte orkade ”fixa sig” 

på morgonen eller att de ville ha det eftersom att de haft jeans på sig dagen innan. Andra 

menade att det ville ha på sig någonting skönt och hade baserat sitt klädval efter det. Tre 

stycken tjejer nämnde att de hade byxor på sig, och vi kan därför inte veta vilken sorts byxor 

de menar.

Haningeskolan - Vad hämtar du inspiration?
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Diagram H.3: Fördelning av tjejernas svar gällande frågan ”Var hämtar du inspiration?”

”VAR HÄMTAR DU INSPIRATION?”

För att förstå eleverna och deras klädval måste vi veta vart ifrån de hämtar sin inspiration och 

hur de påverkas av detta. De flesta menade att deras kompisar påverkade dem mest och att 

man kunde plocka det bästa från allas olika stilar. Modetidningar var också en populär källa 

till inspiration. 

Många av tjejerna menade dock att de hade sin egna unika stil, och inte inspirerades av 

någonting speciellt förutom sig själva. En tjej menade dock att hon hittade sin inspiration 

utomlands, främst i Turkiet. En annan skrev att det var affärerna som påverkade henne.

”VILKA KLÄDER SKULLE DU ALDRIG HA PÅ DIG?”

Denna fråga ställde vi för att få en tydlig bild av vad eleverna anser vara ”ute” eller dålig 

smak. Varför vill man inte ha på sig en viss sorts kläder? Vi ville få fram om det beror det på 

hur kläderna ser ut eller vilket budskap de sänder. De flesta menade att de aldrig skulle ha på 
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sig ”punkarkläder” eller flerfärgade och omatchade kläder. ”Tantkläder” eller byxor med hög 

midja var inte heller populärt. Andra kläder som nämndes var magtröja, klänning eller kjol i 

skolan, arabiska kläder, genomskinliga kläder, fula kläder och kläder som inte är sköna.

”VAD HAR EN PERSON SOM ENLIGT DIG HAR ” FULA” KLÄDER PÅ SIG?”

Vi ställde denna fråga som en sorts följdfråga till den ovanstående för att få fram det som 

respondenterna eventuellt ej tänkt på när de besvarade den föregående frågan. 

Många svarade på samma sätt som de gjort på den ovanstående frågan. Men en hel del 

menade att de inte ansåg att någon hade ”fula” kläder på sig, de menade att alla har rätt att ha 

på sig det de själva vill, och att vissa kläder som passar på en person inte nödvändigtvis 

behöver passa på en annan.

Många skrev också att de inte visste eller brukade tänka på om någon hade fula kläder.

 Övriga svar var färger som inte matchar varandra, punkarkläder, magtröjor, jeans med hög 

midja, utmanande kläder, fjortisstil, 60-talskläder och gammeldags kläder. En tjej skrev att 

hon tyckte att det var fult när någon försökte kopiera någon annans stil på ett felaktigt sätt.

Haningeskolan - Är det viktigt att ha fina kläder på 
sig i skolan?
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Diagram H.8: Fördelning av tjejernas svar gällande frågan ”Är det viktigt att ha fina kläder på sig i skolan?”

”ÄR DET VIKTIGT ATT HA FINA KLÄDER PÅ SIG I SKOLAN?”

Med denna fråga ville vi ta fram skolan som en eventuell arena där man visar vem man är 

genom sina kläder. 



29

De flesta menade att det var ”ganska viktigt” och ”viktigt” att ha på sig fina kläder i skolan. 

En tjej motiverade sitt svar med att skriva ”Man vill ju vara fin i skolan och inte bli retad 

liksom ”kolla hon har fula kläder.”” 29  Sex elever menade att det lite viktigt och tre elever 

svarade att det inte var så viktigt. En elev svarade inte på frågan.

”FINNS DET NÅGON STIL PÅ DIN SKOLA SOM ÄR MEST POPULÄR?”

Det kommer hela tiden olika trender och modeflugor som inte minst riktar sig till ungdomar. 

Vi tyckte därför att det skulle vara intressant att se vad eleverna själva ansåg om ”stilen” på 

sin skola. Vi ville se om eleverna var överens i sina svar och om det finns några eventuella 

likheter eller olikheter på de olika skolorna vi undersökt. De flesta menade att det inte fanns 

någon speciell stil på skolan. Detta svar följdes tätt av ”96 jeans” och olika sorts sportmärken. 

Det mest populära var dock Adidas. Fjällrävenjackor var också ett återkommande svar. 

Övriga menade att alla har sin egen stil eller att alla ser likadana ut.

”KAN MAN HA EN FIN STIL ÄVEN OM DEN INTE FÖLJER MODET?”

Med denna fråga ville vi se hur toleranta eleverna var med kläder som faller utanför ”mode 

ramen”. Vi ville också se om deras tidigare svar stämde överens med svaret på just denna 

fråga. Detta var den enda frågan där alla elever svarat på samma sätt. De var eniga om att man 

kunde ha en fin stil även om den inte följde modet. 

”BLIR MAN UTANFÖR OM MAN INTE FÖLJER MODET?”

Att det finns olika trender som våra respondenter följer och är mer eller mindre intresserade 

av vet vi redan. Men vad händer om man inte följer modet utan går sin egna väg? Kan man 

ändå vara ”en i gänget” eller blir man sedd som en enstöring, eller kanske som en modig och 

kreativ person med en egen cool stil? Detta är också en följdfråga till den föregående frågan. 

Vi ville se om eleverna var konsekventa i sina svar eller om de kryssade i det svaret som är 

mest politiskt korrekt. 

                                                
29 JBM 6



30

Haningeskolan - Blir man utanför om man inte 
följer modet?
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Diagram H.10: Fördelning av tjejernas svar gällande frågan ”Blir man utanför om man inte följer modet?”

”ÖVRIGT”

På sista sidan lämnade vi utrymme för eleverna att skriva ner sina funderingar och tankar 

kring mode och identitet. De fick alltså skriva fritt om detta ämne, och delade med sig av både 

kreativa, sorgsna och upprörda känslor. Detta är ett urval vi gjort.

”Mode tycker inte jag skall finnas. Som i skolan. Folk blir populära och de blir bäst för 
att de följer modet, medans de inte följer modet blir typ mobbade och retade. Men det är 
inte modet som skall styra om vem som är snyggast och poplärast, coolast eller bäst. 
Det är själen som skall styra det. Vissa tror att om man är snygg och följer modet så 
tror vissa att de är snälla och bra, men det är det inte. Jag tycker att man ska ha 
skoluniformer som i andra länder för att då blir ingen utsatt på över hur man ser ut, då 
ser ju alla likadana ut.”30

”Jag tycker att alla borde respektera att muslimer vill ha sjal på sig och acceptera 
andras klädstil.”31

”Jag har min stil och det är bara att acceptera!”32

”Jag älskar märkeskläder”33

                                                
30 JBM 15
31 JBM 31
32 JBM 5
33 JBM 18
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ENKÄTRESULTAT I BOLLMORASKOLAN

Det var totalt tjugosex tjejer från Bollmoraskolan som besvarade enkäten. Vi har valt att 

ingående redovisa samma frågor som tjejerna i Haningeskolan fick göra. Om det var fler än 

ett svar som tjejerna tyckte stämde så fick de på de slutna frågorna ange fler svarsalternativ 

precis som Haningeskolans tjejer fick göra.

”HUR VIKTIGT ÄR KLÄDER FÖR DIG?”

Som man ser på diagramet så var kläder ”ganska” eller ”mycket viktigt” för tjejerna i 

Bollmoraskolan, vardera svarsalternativ fick nio. Det var också jämt mellan alternativen ”lite 

viktigt” och ”viktigt” som båda fick fem. Detta tycker vi tyder på ett rätt stort kläd- och 

modeintresse bland tjejerna i Bollmoraskolan. Det var också något vi såg i skolans korridorer 

när vi besökte skolan.

Bollmoraskolan - Hur viktigt är kläder för dig?
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Diagram B.1: Fördelning av tjejernas svar gällande frågan ”Hur viktigt är kläder för dig?”
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”VAD HAR DU PÅ DIG IDAG (BESKRIV) OCH VARFÖR HAR DU VALT ATT HA PÅ DIG JUST DET 

IDAG?”

Alla skrev inte vilken färg deras kläder hade, men av de som gjorde det så var den vanligaste 

förekommande färgen svart, därefter vit, brun och grå, dvs överlag ”naturfärger”. 

De ”typiskt” tjejiga färgerna röd och rosa förekom bara en gång vardera bland tjejernas svar. 

Det mest vanligaste svaret bland tjejerna vad det gällde klädesplagg var att de hade jeans på 

sig i skolan, dock av olika märke, färg och utförande. De märken som omnämdes när det 

gällde byxor var H&M, Levis, Disel, Puss&Kram samt Cheap Monday. 

En tjej hade på sig ”snickarbyxor” (av okänt märke) men hade valt att ha ”maglappen” nervikt 

för bekvämlighets skull. Fem av tjejerna bar ”mjukisbyxor” – anledningar till detta val 

skiftade från att det var mysigt/bekvämt att ha på sig samt att de inte hade några rena jeans. 

En vanlig kombination bland dessa tjejer var att ha linne samt en tjockare tröja eller lång kofta 

till, linnena var ofta vita och tröjorna/koftorna svara eller grå, ett par var även vita men då när 

linnet var svart. 

Två av tjejerma hade valt att ha på sig klänning denna dag men vi har endast en närmare 

beskrivning på en av dem. Den var ”svartgrön utan urringning” och till detta bar tjejen 

”genomskinliga strumpbyxor, svarta höga stövlar och en stor vit halsduk”. Hon skrev att hon 

”gillar att visa benen och ha lite utmanande kläder”. Det var endast denna tjej plus en till som 

skrev att de gärna ville se sexiga ut. 

En annan tjej skrev att hon inte tyckte klädvalet var så viktigt i skolan, men ändå hade denna 

tjej ändå rätt så detaljerat beskrivit vad hon haft på sig (”mörkblå Levisjeans, svart topp, svart 

kofta, stövlar, samt boomerang jacka”) så vi misstänker dels utifrån föregående diagram och 

hennes svar att hon ändå tycker att det är viktigt att se bra ut på skolans ”scen”.

Det fanns två andra tjejer som vi ansåg stack ut lite från de andra utifrån sina svar. Det var det 

en som inte skrev ner vilka märken hon hade men var ändå väldigt noga med att lägga till 

inom paranteser att exempelvis hennes munkjacka och jacka var både moderna och dyra. Den 

andra gillade att klä sig ”annorlunda” och att hon gillade hur killskjortor var sydda. Man kan 

tolka utifrån hennes svar att det är det som är udda i hennes klädval. Hon gillar även att ha 

slips på sig, men det hade hon dock inte idag. Hon är också den enda som uppgivit vilka 

hennes favoritfärger är (grönt, svart, vit, röd).
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Bollmoraskolan - Var hämtar du inspiration?
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Diagram B.3: Fördelning av tjejernas svar gällande frågan ”Var hämtar du inspiration?”

”VAR HÄMTAR DU INSPIRATION?”

Den största andelen av tjejerna i Bollmoraskolan skriver att de hämtar inspirationen på andra 

saker än bara modetidningar, kändisar, TV eller kompisar även om dessa utgör en del. Många 

menade att de hade sin unika stil som man inte kunde få ”färdig” eller hitta på ett särskilt 

ställe. En annan sa att hon klädde sig ”rockligt” eller som sin idol James Hetfield (dvs hon 

hämtade sin inspiration från en ”kändis”. Många sa också att de struntade i vilket mode som 

var ”det” rätta utan klädde sig i och köpte såna kläder som de gillade. Ett par tjejer menade att 

de oftast fick sin inspiration av folk som de såg på stan men även från olika hemsidor och 

bloggar.

”VILKA KLÄDER SKULLE DU ALDRIG HA PÅ DIG?”

Här var det många som faktiskt inte visste – mest för att de skulle ju aldrig ha på sig något 

som var fult. Andra resonerade så att det fanns så mycket så att de inte riktigt kunde peka ut 

några exempel. Men det som de flesta skrev att de absolut inte skulle ha på sig var kjol eller 

klänning (vare sig det var i kort eller långt utförande). Andra kläder som tjejerna ansåg var för 

fult att ha på sig var begagnade kläder (från exempelvis UFF), starkt färgade (en tjej gjorde 

dock några undantag och angav vilka färger som för henne var ok), genomskinliga kläder eller 

nätstrumpbyxor. 
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Ett par nämde uttryckligen olika stilar som innehåller olika ”förutbestämda” kläder som de 

inte skulle ha på sig, dessa var punk-, goth- och hästkläder. Sen skrev några att de absolut inte 

skulle kunna ha ”tantkläder” på sig, men exakt hur tantkläder ser ut eller vad denna stil 

innebär är för något nämdes inte. Ett par tjejer menade också att det var inte så snyggt att ha 

mjukisbyxor i skolan, men att det gick väl an om man var hemma, var sjuk eller tränade men 

inte annars.

”VAD HAR EN PERSON SOM ENLIGT DIG HAR ”FULA” KLÄDER PÅ SIG?”

Därefter passade vi på att ställa en följdfråga där vi undrade vad det var för sorts kläder enligt 

dem som var fult att ha på sig om det gällde någon annan person än dem själva. Här fick vi en 

del svar som rätt naturligt (tycker vi) påminner om föregående frågas svar. Även här var 

”tantiga kläder” ett av svaren och vi antar att de ser ”den andra personen” som någon i deras 

egen ålder även om vi i frågeställningen inte nämt någon ålder. Precis som på frågan innan så 

innehöll några av svaren att det var fult att ha kjol eller klänning på sig. Även för tighta kläder 

eller kläder som var ”för korta” ansågs som något fult. 

Andra fula alternativ var poncho, läderbyxor, gammelmodiga kläder, barnsliga kläder, 

punkstil, hippiekläder samt felmatchade kläder. Det ansågs också fult av en tjej att vara 

”modeslav” och ha ”innekläderna” på sig först efter exempelvis tidningarna skrivit om dem. 

Det var dock två tjejer som skrev helt annorlunda; ”Ingen har fula kläder! Alla har olika 

åsikter så ingen har fula kläder, bara sin egen stil…” samt ”Nästan alla kläder kan bli 

snygga om man bär och matchar dem rätt”.

”ÄR DET VIKTIGT ATT HA FINA KLÄDER PÅ SIG I SKOLAN?”

Därefter frågade vi tjejerna om de tyckte att det var viktigt att ha kläder på sig i skolan. En hel 

del tyckte att det inte var så viktigt att ha fina kläder på sig i skolan, ”Vem bryr sig i skolan 

hur jag ser ut hur jag vill. Det finns ingen att behöva vara fin för”.34 Andra menar dock att det 

är lite viktigt då ”man inte vill se ful, ovårdad eller dum ut”.35 En annan tjej skriver, ”Det är 

lite viktigt, men för mig är det bara skolan, inte någon tävling. Om jag skulle tävla skulle jag 

inte ha tid med skolarbete. Jag tar det jag tycker är fint”36 En av tjejerna menar följande, ”Det 

                                                
34 FOR4, FOR24
35 FOR5, FOR8, FOR23
36 FOR9
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är lite viktigt att ha på sig fina kläder i skolan, men man behöver inte klä upp sig. Jag tycker 

dock att det ser fräshare ut om man te x inte har på sig kläderna man sov i”.37

Ännu en tjej tycker att det inte är så viktigt men att ”man vill ju typ visa upp sig i fina kläder” 

men hon skriver också att hon inte är särskilt utseendefixerad som vissa andra tjejer som alltid 

har senaste modet.38 En av åsikterna var att det var ganska viktigt då man ”annars kan 

uppfattas som någon som inte bryr sig.”39 Man vill heller inte riskera att bli mobbad pga 

kläderna menar en annan tjej. Men man behöver dock inte klä sig som en popstjärna.40

En tjej fyllde i alla rutor och skrev till följande notering; ”det varierar mycket från dag till 

dag, ibland känner jag att jag inte bryr mig, att jag inte orkar, men oftast så gör jag det och 

vill se bra ut.”41

”Det ses som att det är ganska viktigt att ha rätt kläder om man vill känna sig bekväm” 

skriver en tjej och menar också att det verkar som att de flesta tänker ganska mycket på vad 

de har på sig.42 En tjej säger att det är ganska viktigt då hon inte kan känna sig som sig själv 

om hon inte har fina kläder på sig i skolan.43

En annan tjej skrev att det var mycket viktigt då man inte bara har snygga kläder för att vara 

fin utan för att visa status (i skolan).44

                                                
37 FOR10
38 FOR12
39 FOR15
40 FOR16
41 FOR18
42 FOR19
43 FOR20
44 FOR 21
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Bollmoraskolan - Är det viktigt att ha fina kläder på 
sig i skolan?
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Diagram B.8: Fördelning av tjejernas svar gällande frågan ”Är det viktigt att ha fina kläder på sig i skolan?”

”FINNS DET NÅGON STIL PÅ DIN SKOLA SOM ÄR MEST POPULÄR?”

Den stil som verkar vara den dominerande i popularitetsskalan verkar vara ”Fjortisstilen”45

om man tittar på de svar vi fått in. Många menade också att många bar ”modekläder” och 

hade det som enligt det senaste modet som är mest inne.46 Andra tyckte att det inte fanns

någon direkt stil och menade att det inte finns så många som sticker ut klädmässigt, då de 

flesta klädde sig ”enkelt och vanligt”. De som stack ut var de som klädde sig ”udda” från 

normen, dvs de som inte har ”vanliga” kläder på sig typ punkare och esteter.47 Det var många 

som var osäkra om det fanns någon populär stil och tyckte att det antingen olika från person 

till person eller att alla såg lika ut.48

”BLIR MAN UTANFÖR OM MAN INTE FÖLJER MODET?”

Vi har också valt ut att redovisa följande fråga från enkäten vilken var om tjejerna trodde om 

man blev utanför om man inte följde modet. 

                                                
45 FOR11, 14, 16, 17, 18, 23
46 FOR5, 12, 13, 15, 21
47 FOR19, 25
48 FOR5, 20
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Bollmoraskolan - Blir man utanför om man inte 
följer modet?
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Diagram B.10: Fördelning av tjejernas svar gällande frågan ”Blir man utanför om man inte följer modet?”

Detta fråga fann vi ytterst intressant så majoriteten svarade att det beror på vem det är. Det 

framträder rätt tydligt att det finns en hierarki i skolan som synliggörs via vad man har på sig. 

Har man rätt kläder har man större chans att komma med i en speciell grupp och risken för 

eventuell mobbning minskar. Har man inte råd med de kläder som gäller så ökar den risken 

om man inte medvetet gjort valet att vara ”udda” och speciell.

”ÖVRIGT”

Allra sist i enkäten hade vi lämnat utrymme för tjejerna att skriva ner deras egna tankar om 

vad de tyckte om kläder och hur det påverkade dem som personer. Det var tyvärr inte så 

många av Bollmoraskolans tjejer som skrev något, här nedan följer ett urval av svaren som de 

tjejer som svarade skrev;

”Jag vill ha kläder som gör så att jag sticker ut – fast ändå inte. Jag är rätt så nöjd med min 

stil”49

”Jag är ganska slarvig och lugn, jag tror det syns i min klädstil. Det jag gör på morgonen är 

att slänga på mig något jag har tillgängligt”50

”Jag klär på mig det jag tycker är snyggt och jag kan blanda stil ibland”51

                                                
49 FOR8
50 FOR9
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”För att vara bland de ”populära” tjejerna i skolan ska man typ följa modet. Det tycker jag 

är fel. Vad man har på sig borde inte spela någon roll. Det är väl insidan som räknas?”52

”Det känns som det finns viktigare saker i världen än kläder, men personer som jag beundrar 

mest är såna som vågar ha på sig vad de vill under högstadiet. Det kan vara att de har en 

gothstil, punkstil eller bara modemedveten stil.”53

”Jag tycker jag är lagom bra i min klädsel, ingen märkesfreak eller fjortis, jag tycker att jag 

har en bra stil. Klart man följer modet för det är de kläder som finns i affärerna, men jag 

tycker ändå att jag är jag för jag vill inte ha allt som alla andra har. Jag gillar mig!”54

                                                                                                                                                        
51 FOR10
52 FOR12
53 FOR15
54 FOR18
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ANALYS AV ENKÄTERNA

Av våra respondanter fick vi lite varierande svar, men de flesta menade att kläder och mode är 

viktigt. Inte minst för att bli accepterad av andra i skolan. 

En av eleverna skrev att hon såg modet som ett negativt faktum då man riskerar att bli 

mobbad och utstött om man inte har den ”rätta” stilen. Hon skriver bland annat att hon 

önskade att man hade skoluniform i Sverige. Detta för att bli av med konkurrensen om vem 

som har finast kläder och genom detta också vem som är ”fel” och ute samt vem som är inne 

och ”rätt”. Hon skriver också att hon tycker att det är fel att man bedöms utifrån sina kläder 

och menar att det är insidan som borde räknas. Utifrån vad denna respondent skrivit kan man 

ana att hon själv troligtvis inte är en av de mest populära eleverna i skolan, och att hon av 

någon anledning inte har möjlighet att ha de kläder som i hennes område/skola/umgängeskrets 

anses som de trendigaste och mest eftertraktade kläderna. 

Att ha ”rätt” kläder i skolan denoterar ofta att man är ”rätt” och inne och tillhör den populära 

gruppen i skolans hierarki. Respondenten ovan ger oss uppfattningen om att hon inte tillhör 

denna grupp, och när hon beskriver sin syn på mode så blir konnotationen att om man inte har 

”rätt” kläder så betyder det att man är ”fel” och tillhör den motsatta gruppen i hierarkin. Även 

om Saussures teori mest kan relateras till skrifter och symboler (bilder) så kan man ändå 

applicera hans teorier på mode och kläder genom att detta kan ses som synliga symboler. 

Modedesigner står oftast högst upp på hierarkin vad gäller skapandet av olika stilar och vad 

som är inne respektive ute i olika säsonger. Dessa riktlinjer sprids sedan nedåt till 

konsumenterna som förväntas ta till sig dessa. Detta kan också ses som en form av trickle 

down teorin.

Christopher Breward skriver om kläder som identitetsbärare och menar att kritik av kläderna 

man bär tas mycket hårdare och allvarligare emot än kritik mot till exempelvis ens bostad 

eller bil. Om man då som tjejen ovan, får negativ kritik om sina kläder, kan detta leda till att 

man känner sig mindre värd och betydelsefull än de eleverna som har möjlighet att ha på sig 

dessa kläder. Breward menar att kritik av en kläder tas mer personligt då kläderna vi bär inte 

bara hänger ihop med vår identitet utan också vår personlighet, samt våra värderingar. 
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Enligt trickle across teorin har man inom sin “grupp” en eller fler “ledare” som sätter 

trenderna angående vilka kläder som är mest inne för tillfället. Denna ”grupp” kan bestå av 

exempelvis en hel stad, en skola, eller en grupp om tio personer. Oavsett vilken grupp man 

tillhör, så vill de flesta känna sig värdefulla och viktiga. Om man då känner sig utanför och 

mindre värd på grund av sina kläder faller man utanför ramen som ”gruppledarna” satt ut. 

När du befinner dig utanför ramen befinner du dig också utanför samhällets ”elit” eller 

”topp”. När vi skriver ”samhället” menar vi inte hela Sverige, då det i ett land finns massor av 

olika samhällen och normer. Med ”samhället” menar vi det samhälle man tillhör, till 

exempelvis kommunen man bor i.

Alla våra respondenter tillhör först och främst två olika geografiska områden som de påverkas 

av på olika vis. De tillhör också två olika skolor samt att de är indelade i olika klasser. I varje 

klass finns det oftast en eller några elever som av olika anledningar utsetts till klassens 

”ledare” och huvudperson/er. Alla dessa tre faktorer påverkar naturligtvis varandra då de är 

ihoplänkade, dessa smälter sedan ihop till en viss kultur. Det är denna kultur som våra 

respondenter färgas av i sina klädval. De flesta som har möjlighet väljer att följa modet och de 

trender som kommer, andra väljer dock att gå emot modet. Ibland som en revolt mot 

samhället de lever i. 

På den ena skolan finns ett kvarhängande rykte där tuffhet och coolhet är några av normerna. 

Här verkar imagen att vara tuff stå något framför att vara en ”fin” tjej. Trots att skolan har 

förbättrats på många områden vad gällande miljö och lärarbehörighet så finns denna ”press” 

kvar bland skolans elever. Utifrån enkätsvaren tycker vi oss kunna se en tendens till att man 

på den andra skola helst ska vara ”inne” vad det gäller klädstilen på samma gång som man ska 

vara ”fin” och proper i motsats till tuff och cool. Det fanns vissa skillnader på skolorna, men 

dessa var inte uppseendeväckande stora. En av de största skillnaderna vi lade märke till, var 

elevernas (för oss) självvalda image. En annan faktor var att de mest populära märkena skiljde 

sig åt på de båda skolorna. På den ena skolan dominerade sportmärken exempelvis Adidas, 

Nike och Puma medan det på den andra skolan var märken som Dolce Gabbana, Louis 

Vouitton samt Björn Borg.
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Trickle down teorin är en mycket kritiserad och ifrågasatt teori i dagens samhälle. Men om 

man bortser från teorin som säger att trender endast skapas i de samhällets överklass och 

sedan sipprar nedåt till de lägre klasserna som imiterar de övre klasserna kan den vara 

användbar i analysen av våra respondenter och deras klädvanor. 

En av skolorna ligger som sagt i ett socialt drabbat område55, med många olika sociala och 

ekonomiska problem. De flesta eleverna har inte akademiskt utbildade föräldrar med 

välbetalda jobb eller pengar i överflöd. Ändå är märkeskläder och dyra jackor någonting 

eftersträvat bland dessa unga tjejer. Vad vi vill få fram är att dessa tjejer är mycket medvetna 

om sina egna och varandras ekonomiska situation, samt vilken status de har i ögonen på andra 

ur ”högre” samhällsklasser. Om de då använder samma sorts jacka eller skor som 

ungdomarna ur ”överklassen” har, kommer de dem ett snäpp närmare. Alltså skulle detta 

eftersträvande att efterlikna rika kändisar, överklassen eller någon annan person med hög 

status kunna ses som ett försök att fly sin egen verklighet. Du blir någon annan med fina, 

trendiga och dyra kläder. Någon som anses bättre än de som inte har råd eller av någon annan 

anledning inte kan ha dessa kläder.

En av våra respondenter skrev att det i skolan finns en ”osynlig” konkurrens om vem som har 

de dyraste och finaste märkeskläderna, och att det är viktigt att uppfylla ”kraven” som följer 

med modet för att inte riskera att bli utstött. En annan tjej menade att hon oftast hade fina 

kläder på sig i skolan då hon inte ville att andra elever skulle kolla snett på henne. Gemensamt 

för dessa tre exempel vi tagit upp är att alla menar att man blir dömd utifrån vilka kläder man 

bär på kroppen. Här ser vi ännu en gång ett exempel på hur kläder kan denotera ett ”rätt” sätt 

att klä sig för att passa in, detta kan även ses som ett exempel på tricke across teorin där 

modet sprids vertikalt. 

                                                
55 Ett område som till större delen bebos av arbetslösa, låginkomsttagare, och människor med andra sociala 
besvär såsom olika sorters missbruk eller fysiska/psykiska problem. Ett sådant område har oftast en dålig 
ekonomi, och till följd av detta ofta en högre brottsstatistik. 
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Eva Blomberg skriver att kläder och mode kom att betraktas som ett individuellt projekt som 

handlade om personlighetens skapande runt 1930-talet.56 Hon menar att man genom sina 

kläder inte bara skapar sig en personlighet, utan att kläder också fungerar som symboler för 

politiska och moraliska värderingar. Detta är självklart ingenting man tänker på varje gång 

man köper en tröja eller ett par jeans, och dessa faktorer styr självklart inte vartenda inköp 

man gör. 

Men dessa värderingar finns i bakhuvudet, ibland medvetet, men för det mesta omedvetet. 

Ändå är det bland annat dessa faktorer som styr dig i dina klädval och genom detta, ditt

budskap om dig själv till sin omvärld. Det är kanske inte så underligt att eleverna vill ha fina 

kläder på sig i skolan, och att de vill ha de trendigaste kläderna när de vet att de kommer att 

bli bedömda och att de själva bedömer andra utefter kläderna de bär. Även vissa elever som 

uttryckt att de egentligen inte bryr sig så mycket om kläder, medger att de ändå köper ha de 

populäraste plaggen för att inte bli ”utanför” eller sedda som ”otrendiga”. 

De flesta på ”Haningeskolan” har på ett eller annat vis påpekat att det är viktigt att ha fina 

kläder i skolan, om inte varje dag så i alla fall ibland. En tjej sade i diskussionen57 vi hade 

efter att de lämnat enkäterna att ”man kan ju inte gå klädd hur som helst”. Men många elever 

menar att när man lärt känna sina klasskamrater är det inte lika viktigt att ”visa vem man är” 

via kläderna. 

”Det är ganska viktigt men man måste inte ha de finaste kläderna på sig. Eftersom alla i 
klassen känner ju redan ”mig” så jag behöver inte visa vem jag är genom kläderna. I 
alla fall inte i skolan.”58

När man lärt känna sina klasskamrater kan man slappna av, och ha mer vardagsaktiga kläder 

som mjukisbyxor på sig, eftersom att alla redan vet vem, och hur man är. Det är däremot inte 

ok för en ny tjej att komma till skolan i mjukisbyxor då detta skulle sända ut signaler som om 

att hon inte bryr sig om hur hon ser ut eller att hon tror att hon ”e nån”. 

                                                
56 Eva Blomberg Iklädd identitet (2005) S, 217.
57 Vi hade vid några tillfällen i ”Haningeskolan” korta och spontana diskussioner med tjejerna där vi fick mer 
personliga och spontana reaktioner och frågor kring ämnet i stort. Detta är därför ingenting vi kunnat presentera i 
uppsatsen på ett konkret sätt. Men denna fras fastande hos oss båda, och vi tyckte att den passade som 
uppsatstitel. 
58 JBM 19
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Det eleverna menar är alltså att kläderna man bär är viktiga när man lär känna folk, och för att 

göra ett positivt första intryck. Har man ”fel” sorts kläder sänder man ut ”negativa” signaler 

om sig själv. Att inte se ”fattig ut” menade en av våra informanter59 var viktigt. 

På våra observationer i skolorna vi besökt så verkar det finnas vissa elever som sätter 

”klädnormen” i skolan, alltså det som anses som trendigt respektive otrendigt. Något vi finner 

intressant är att lärarna på ”Haningeskolan” inte uppfattar eleverna som speciellt kläd- eller 

mode intresserade. En av lärarna vi pratade med sade att detta var den skola hon jobbat på 

som hade de minst mode och klädintresserade eleverna hon någonsin haft. Hon påpekade 

dock att hon var väldigt ointresserad av mode själv och kanske därför inte riktigt hängde med 

i svängarna. Därmed menade hon att hon kunde ha missat att vissa klädesplagg som till 

exempel mjukisbyxor faktiskt är ganska trendigt bland dessa ungdomar.

Bollmoraskolan ligger i en kommun som är något ”rikare”, inte bara att området är fräshare 

utan även att elevernas föräldrar skiljer sig markant från Haningeskolans tjejer. Här är de 

flesta av föräldrarna akademiskt utbildade. Många bor i villor eller radhus.

Utifrån deras svar så tycker vi oss se en känsla av att Bollmoraskolans tjejer vill ge sken av att 

de inte bryr sig så värst mycket om kläder, att kläderna inte är viktigt för att skapa en identitet 

eller att kläderna påverkar deras livsåskådning. I vissa fall stämde deras svar och hur de hade 

valt att klä sig inte överens med de svaren de gav på vissa slutna frågor i enkäten.

Men genom att se deras svar i text så kan man genom raderna rätt tydligt se att det ändå är 

något som är rätt viktigt för dessa tjejer i högstadiet. Man bör på ett eller annat sätt följa 

modet för att inte riskera att hamna utanför, man vill sticka ut så där lite lagom mycket, fast 

inte så mycket så det blir ”extremt” så man riskerar att bli utstött ur gemenskapen för det. 

Andra menar att de beundrar såna som ändå vågar sticka ut, att vara sina egna och gå emot 

strömmen. 

                                                
59 JMB 5
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Sen tycker vi oss också märka att tjejerna ändå är rätt medvetna om att det inte finns så 

mycket val när allt kommer omkring vad det gäller vilka kläder man har att välja på. 

Kläddesigners och klädaffärerna har redan gjort de första gallringarna och valen om vad som 

är ”rätt och fel” att bära.

Kläderna ger alltså olika betydelser, vare sig kombinationerna är ihopsatta i affären eller av 

eleverna själva. De både denoterar och konnoterar. De kan ge en direkt betydelse, i fråga om 

till exempel mjukis/sportbyxorna, så kan den direkta betydelsen vara att man är rätt 

avslappnad, fri och ledig samt inte så ”strikt”, men det ger även en underliggande betydelse, 

exempelvis att man är en sportig sund person som gillar ”fitness” och att vara i trim. Färgerna 

kan också denotera och konnotera. Starka färger kan exempelvis visa att man gillar att synas 

och att man är lika stark som person som färgen är stark (i jämförelse med andra färger). 
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För att visa fördelningen från båda dessa skolor hur de har tyckt ett urval av våra frågor 

presenteras de här nedan:

Hur viktigt är kläder för dig?
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Inte så viktigt Lite viktigt Viktigt Ganska viktigt Mycket viktigt

Som detta diagram tydligt visar är kläder en viktig del i dessa tjejers vardag. I skolan fungerar 

kläderna som en social markör som indikerar socialt värde och status. Kläder kan som sagt 

även denotera och konnotera genom att man genom sina kläder kan visa tillexempel sitt 

humör och sin stil genom färgval, klädmaterial eller speciella snitt. Yuniya Kawamura60

skriver om att vissa kan tendera att följa modet slaviskt för att få det erkännande av 

ledarskapet inom de grupper de vill tillhöra. På samma sätt menar hon att vi fortsätter att följa 

dessa klädkoder efter att vi mottagits i gemenskapen, för att visa att vi vill ha kvar vår plats i 

gruppen. Att kläder att är viktigt för våra respondenter är inget man i denna undersökning kan 

ta miste på. Det man kan fråga sig är dock om respondenterna har ett genuint klädintresse 

eller om de väljer att följa modet på sina skolor för rädslan att hamna utanför. 

                                                
60 Kawamura, Yuniya, Modeologi (2007), Norstedts Akademiska Förlag, Stockholm, s. 45.
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Var hämtar du inspiration?
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Inspirationen hämtades huvudsakligen från respondenternas kompisar, men även från andra 

faktorer som exempelvis familjen, utlandsvistelser och folk på stan. Därefter följer influenser 

från modetidningar och TV. Rätt långt ner på listan kommer kändisar, vilket förvånade oss då 

läsandet av modetidningar ofta innehåller reportage av kändisar och deras kläder. Men våra 

respondenter menar att kompisarnas råd och klädsmak väger tyngre än kändisarnas klädval 

gör. Detta kan liknas vid Simmels trickle across teori, då eleverna på detta vis sprider och 

påverkas av modet i sin egen omgivning, det vill säga att modet sprids horisontellt. 
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Majoriteten av respondenterna ansåg att det är ganska viktigt att ha fina kläder på sig i skolan. 

De påpekade dock att fina kläder inte behöver vara ”fina” utan snarare ”rätt” kläder. 

             

Är det viktigt att ha fina kläder på sig i skolan?
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Igen handlar det om att följa en gällande norm, vad gäller kläder. Vissa respondenter som 

ansåg att det inte var vikigt att ha fina kläder i skolan menade att de redan hade sin egna stil, 

och att de inte brydde sig om vad andra ansåg om deras kläder. Dock så skrev ett flertal av 

dessa respondenter att det ändå var viktigt då risken att bli mobbad eller retad för sina kläder 

givetvis var högre om man hade ”fel” kläder.

Andra menade att de inte ville se illa eller ”fattiga” ut. Ordet fattig behöver innebära en brist 

på pengar, utan används också som ett uttryck för dålig stil. Då vissa av eleverna också 

kommer från ett område som är känt som ett socialt drabbat område kan det bli extra viktigt 

för eleverna att genom sina kläder särskilja sig från områdets rykte, och höja sig över det.
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Blir man utanför om man inte följer modet?
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Detta var intressant att se då respondenterna ansåg att konsekvenserna av att inte följa modet 

berodde på vem det var. Om man redan anses vara en ”ledare” eller ”en i gänget” har man i 

princip en större frihet vad gäller kläder då man redan förknippas med en viss klädstil eller 

nisch i skolan. För andra som inte har denna fördelaktiga frihet gäller det att försöka passa in 

så gott det går för att bli ”godkänd” av de ledande grupperna i skolan. Vissa ansåg dock att det 

inte spelade någon roll vad man hade för kläder på sig i skolan, då de menade att skolan 

endast var ”skolan” och att de inte behövde ”visa upp” sig där då deras vänner redan visste 

vilka de var som person.
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SLUTSATS

Vår slutsats av denna uppsats är att kläder och mode spelar en rätt stor roll i våra 

respondenters identitetsbyggande och livsåskådning. Respondenterna är mycket medvetna om 

att de blir bedömda och själva bedömer andra utifrån deras klädval. De flesta menar att de inte 

bryr sig speciellt mycket om vad andra har för kläder, utan koncentrerar sig på sina egna val 

och sin image. Men dessa klädval kan även visa vad de tycker om andras klädval eftersom att 

det man väljer att inte har på sig visar vad man tycker mindre om. 

Området som respondenterna kommer ifrån spelar också in på deras klädval då det är 

viktigare för ungdomar som kommer från sämre lottade områden att klä sig i samma ”nivå” 

som de ungdomar från ekonomiskt och socialt ”bättre” lottade områden. Denna press tyckte vi 

oss inte märka av lika mycket på den skola som låg i det ”bättre” lottade området.

KRITIK

Svårigheterna har varit i denna undersökning att vi fick avslag från många skolor som inte 

ansåg sig ha tid eller lust att låta oss besöka dem. Det kändes trist då vi ändå är deras framtida 

kollegor och att detta inte tog särskilt mycket av deras tid. En annan svårighet i denna typ av 

undersökning är att man aldrig kan vara helt säker på att eleverna besvarat frågorna helt ärligt 

eller seriöst. Det hade varit roligt att få jämföra dessa två förortsskolor med två 

innerstadsskolor för att få en större överblick samt kunna göra en jämförelse mellan innerstad 

och förort. 

FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING

Det hade varit intressant att se en undersökning där man tar upp liknande frågor och tankar 

som vi gjort men som behandlar både killar och tjejer för att se vilka eventuella skillnader och 

likheter som finns. Ett annat förslag till vidare forskning skulle vara att endast inrikta sig på 

killarna i högstadieåldern för se hur de använder sig av kläder/mode i skapandet av sin 

identitet. Ytterligare ett förslag skulle kunna vara att göra en jämförande studie mellan 

innerstad och förort för att möjligtvis kunna se trickle teorin tydligare, och då främst trickle 

up då vi mest kunnat se trickle  down och trickle across i denna undersökning.
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BILAGA – ENKÄT

Tjejers Klädstil & Identitet
Hur viktigt är kläder för dig?

Inte så viktigt Lite viktigt Viktigt Ganska viktigt Mycket viktigt

Vad har du på dig idag (beskriv) och varför har du valt att ha på dig just det idag?

Var hämtar du inspiration?

Modetidningar Kändisar TV Kompisar

Annat, nämligen:

Var brukar du köpa dina kläder, och varför just där?

Vilka kläder skulle du aldrig ha på dig?

Vad har en person som enligt dig har ”fula” kläder på sig?

Vem/vilka påverkar vilka kläder du vill ha?

Är det viktigt att ha fina kläder på sig i skolan?

Inte så viktigt Lite viktigt Viktigt Ganska viktigt Mycket viktigt

I så fall varför?

Finns det någon stil på din skola som är mest populär?

Påverkar dina vänner din klädstil?

Aldrig Ibland Ofta Alltid



52

Vilka favoritmärken har du?

Är det viktigt för dig att ha fina kläder?

Inte så viktigt Lite viktigt ”Lagom” Viktigt Ganska viktigt Mycket viktigt

Kan man ha en ”fin stil” även om den inte följer modet?

Ja Nej

Hur intresserad är du av mode?

Inte alls Lite Ganska mycket Mycket Väldigt mycket
Är det viktigt att följa modet för att vara populär?

Ja Nej

Blir man utanför om man inte följer modet?

Ja Nej Det beror på vem det är.

Om du har någon pojkvän/flickvän, är det viktigt vara fin när du är med honom/henne? Till exempel att 
ha fina kläder, fixat hår, sminkad och så vidare?

Inte så viktigt Lite viktigt ”Lagom” Viktigt Ganska viktigt Mycket viktigt

Läser du modetidningar? 

Ja Nej Ibland

Vilka läser du och på vilket sätt påverkas du av dessa?

Om du känner att du vill skriva något mer som handlar om dig och dina klädval får du gärna skriva det här 
nedanför:

TUSEN TACK FÖR ATT DU FYLLDE I DENNA ENKÄT!!                //Sara & Thérèse


