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Abstract 

 

The titel of this paper is Hats and Men, about the function of hats in the forming of identity. The study is 

based on interviews and observations with students and teachers in a high school outside Stockholm 

during the autumn of 2014. The purpose of the paper is to find out how hats are used to communicate 

identity and which roles the users use to communicate. The questions the study tries to answer are: what 

do the hats communicate with their colours and forms? What functions do the hats have in the forming 

of identity? And what roles or identities are possible to create by using hats? For the analysis is Erwing 

Goffmans thoughts of performance used such as it´s been presentated in The presentation of Self in 

Everyday Life from 1959. The conclusions of the investigation are that the hats can be used to signal 

resistance against power, to create unity, to hide or to stand out. In the making of gender, which hats 

also are a part of, the girls seem to be more free than the boys. In the interviews hats are supposed to 

look different if they are to be worn by girls or by boys, but this pattern can not be seen in the 

observations. The students that were interviewed are caught up by both the making of a personel identity 

and the making of a collective identity. By using the concept of Goffman these investigations show that 

the school can be seen as both the front stage and the back stage at the same time. The understanding of 

how the hats are used and how the stage work is said to be a key factor to avoid possible conflicts 

between teachers and students. This paper is written by Christine Gylefors and superwised by Elsabeth 

Wollin Elhouar. 
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Inledning 
 

Det började som ett skämt, det där med att jag skulle skriva mitt examensarbete om mössor. Men ju mer 

jag och mina klasskamrater skojade om ämnet och hur en eventuell frågeställning skulle kunna se ut 

desto mer förstod jag att det verkligen var ett ämne som jag kunde och borde undersökas. Ett 

återkommande tema i skämten kring ”mössuppsatsen” gällde förbud att bära mössor i klassrummen. 

Alla som jag pratade med om uppsatsen verkade känna någon som kände någon som hade berättat om 

att det fanns skolor med liknande förbud och alla tyckte att ett förbud skulle vara konstigt. Hur skulle 

mössor kunna inverka menligt på undervisningen? Inledningsvis var syftet att studera den konflikt som 

skulle kunna uppstå mellan elever och lärare på de skolor som har mössförbud. Och där kunde 

uppsatsen tagit slut. För ingen av de skolor som jag kontaktade sade sig ha något problem med elever 

som har mössor på sig och något mössförbud hade man inte. Inte ens de skolor som jag blivit tipsad om 

hade det mössförbud som ryktet påstod. En enda skola medgav att man hade haft ett förbud, men att det 

nu var borttaget. Jag var färdig att ge upp mitt ämne. Så slog det mig att det ändå fanns något att 

undersöka: eleverna bar ju fortfarande mössor i klassrummen och nog var det lite intressant att alla tror 

att det finns en konflikt som inte tycks existera i verkligheten. Allt det här måste ju bero på något. Något 

förenklat går det att säga att jag istället har undersökt vad en mössa är och vad den kommunicerar. 

 

Att förstå ungdomars identitetsskapande, en inspirations- och metodbok är en nyutkommen antologi och 

ett resultat av det tvärdisciplinära projektet Självdefinierande kontexter i ungdomars vardag. I förordet 

menar de tre redaktörerna till antologin att ungdomstiden präglas av existentiella frågor som vem är jag? 

Och vem vill jag vara?1 Antologin belyser identitetsformering ur olika perspektiv och är tänkt att 

inspirera till fortsatt kunskapssökande i ämnet. Antologin diskuterar varken mössor eller kläder som sätt 

att kommunicera identitet i något större omfång och denna uppsats kan därför anses fylla en lucka i 

ungdomsforskningen. Vikten av att lärare förstår, eller i alla fall försöker förstå, ungdomars världar och 

deras identitetsskapande behöver knappast motiveras och därmed kan man tycka att den här uppsatsens 

relevans inte behöver utvecklas mer. Men jag har under arbetets gång, ett flertal gånger, fått frågan om 

relevansen att undersöka mössor. Kanske är inte just mössor den största delen eller ens den viktigaste 

pusselbiten i ungas identitetsskapande. Det är troligen inte heller den mest framträdande symbolen. 

                                                 
1 Sorbring, Emma, Åsa Andersson & Martin Molin red. 2014, Att förstå ungdomars identitetsskapande, en inspirations- och 

metodbok, Stockholm, Liber, förord 
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Men, det är en del av processen, och det är, som jag ska visa i resultatdelen, en mycket medveten del av 

ungdomars identitetsskapande. Dessutom har mössorna den fördelen att så gott som alla har möjlighet 

att äga en och därför också kunna delta i skapandet. 

 

Undersökningen bygger på intervjuer med elever och lärare, deltagande observationer i och utanför 

klassrum samt samtal med elever, lärare och annan personal på en gymnasieskola i utkanten av 

Stockholm. Materialet har analyserats med hjälp av Erving Goffmans teatermetafor som presenteras i 

Jaget och maskerna. Goffmans teori erbjuder en möjlighet att se användandet av och talet om mössor 

som en del i ett skapande av identitet i en kontextbunden situation på ett sätt som stämmer väl överens 

med nutida ungdomsforskning. 

 

Bakgrund 
 

Sett ur ett historiskt perspektiv är användandet av mössor inget nytt. Människan har sedan hon började 

gå upprätt haft ett behov av att skydda sig mot väder och vind. Ismannen Ötzi, som hittades på gränsen 

mellan Österrike och Italien 1991, levde ca 3000 f. vt och bar vid tidpunkten för sin död en 

björnskinnsmössa med pälsen vänd inåt. Mössan hölls fast på huvudet med hjälp av snören som knöts 

under hakan.2 Tyvärr har vi inte någon möjlighet att avgöra om björnskinnsmössor hörde till den vanliga 

klädseln eftersom Ötzi är ett helt unikt fynd, men med tanke på det klimat som rådde i området är det 

inte en särskilt vågad slutsats att skinnmössor användes som skydd mot kyla och nederbörd. Vi tänker 

oss gärna att forna tiders människor i stort klädde sig likadant och att kläder främst bars i avseende att 

fylla en funktion, nämligen den att skydda mot väder och vind. Andra funktioner är dock också 

tänkbara.  

 

Etnologen och klädselforskaren Maja Jacobson menar att kläder ända fram till medeltiden användes dels 

som skydd och dels som en identitetsskapande funktion där man särskilde olika samhällsklasser från 

varandra. Särskiljandet kunde ske både genom färg och skärning eller genom hur frekvent ett plagg bars. 

Ett exempel är den romerska togan som ofta var purpurfärgad och kantad med brokader om den bars av 

kejsaren, medan den var enkel och vit om den bars av en tribun. Överklassen kunde ständigt bära sina 

                                                 
2 Svensson, Kristina, 2008, ”Ismannen Ötzi – alpinisten från stenåldern” ur Populär historia nr 1 2008 
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togor medan arbetarklassen endast tilläts bära togor vid speciellt festliga tillfällen. Inte mycket skilde 

mannens toga från den kvinnliga stolan, främst var det valet av tyg och färg som kunde ge en 

fingervisning om könstillhörighet. Kläderna visade med andra ord inte en personlighet utan mer en 

tillhörighet som grundade sig på var du befann dig i samhällets hierarki. Det är först på medeltiden som 

klädseln börjar bli individualistisk, menar Jacobsson. Det är också under medeltiden som det börjar bli 

en distinkt skillnad mellan mannens och kvinnans klädsel där män börjar bära korta plagg tillsammans 

med byxor och kvinnorna fortsätter bära klänningar. Kläderna börjar också att anpassas mer efter 

kroppen. Vi kan för första gången tala om att kläder inte bara fyller en praktisk funktion utan att de 

också är ett uttryck för en personlighet. I och med detta kan vi också tala om kläder som ett mode. 

Därmed upphör inte kläder att vara en markör för social tillhörighet. Under 1700-talet gjordes till 

exempel flera försök att minska den svenska överkonsumtionen av franska lyxvaror, till exempel spetsar 

och dyra tyger. Gustav III försökte till och med införa Den nationella dräkten som skulle bäras av alla 

utom präster och allmoge för att gynna den svenska industrin och hantverket. Dräkten var tänkt att se 

olika ut beroende på vilken samhällsklass man tillhörde och vilken arbetsuppgift du tilldelats. Försöket 

misslyckades då det förmögna borgerskapets damer inte var nöjda med, den minst sagt spartanska, 

dräkten och helt enkelt vägrade att bära den.3 Uppenbarligen var det viktigt att ha möjligheter att 

kommunicera sin personliga identitet genom valet av kläder och inte enbart visa var du befann dig på 

den sociala skalan. 

 

Kläder har med andra ord använts som en identitetsmarkör under lång tid. Detta gäller även för mössor 

av olika slag. Under franska revolutionen användes en röd luva som markering för att visa lojalitet med 

de mest extrema revolutionärerna, jakobinerna. Den röda mössan, den frygiska mössan, är ursprungligen 

en filtad eller tovad luva med förlängt nackstycke och stycken som skydd för öronen. Den har sitt 

ursprung i Mindre asien och bars ofta med toppen böjd framåt. Under antiken gav man en liknande 

mössa åt frigivna slavar och mössan kom att bli en symbol för frihet.4 1792 kom den röda mössan prydd 

med en blå-vit-röd kokard att bli en del av den sansculotiska uniformen.5 Även om just jakobinmössan 

förknippas med en lägre samhällsklass så har mössor använts av alla samhällsklasser, till skillnad mot 

hattar som främst var förbehållna de med högre rang. Mössan har använts både som ett sätt att 

identifiera en yrkeskategori, som kockmössa eller polismössa, som markör för position, exempelvis 

                                                 
3 Jacobsson, Maja, 2009, Färgen gör människan, Stockholm, Carlssons, s. 64, 76f, 91f 
4 Nationalencyklopedin www.ne.se sökord frygisk, mössa, besökt 141208 
5 Nationalencyklopedin www.ne.se sökord bonnet rouge, besökt 141208  
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studentmössa eller som en markör för kön och position, till exempel den lilla spetsprydda mössan som 

bars av kvinnor under 1800-talet som ett tecken på hustruvärdighet.6 

Användandet av mössor är vanligt och det har genom seklerna varit lite olika när, var och hur man bör 

använda dem. Etikettsregler förändras över tid. Magdalena Ribbing skriver i Stora etikettsboken att 

etikett som företeelse är lika gammal som mänskligheten själv och att det är ett misstag att tro etikett 

grundar sig i högborgerliga traditioner. Etikett är i själva verket de ramar som människan vill ha för att 

individer ska kunna mötas på ett sätt som känns tryggt och för att tillvaron ska fungera. Men, det är 

också så att, den som känner till etikettsreglerna blir så trygg med sig själv att den också kan hoppa över 

vissa etikettsregler när det passar, skriver Ribbing.7 När det kommer till etikettsregler angående 

användning av mössor säger etikettsboken att en kvinna inte tar av sig huvudbonaden för någon, vilket 

har att göra med att kvinnans huvudbonad är en del av kvinnans klädsel. Generellt gäller att båda könen 

inte har huvudbonad på sig i ett hem eller i en skola. Detta gäller även för kepsar. Spädbarn har mössa, 

säger Ribbing, men alla andra män bär i princip inte mössa inomhus. Det kunde man däremot göra före 

sekelskiftet 1900 men det berodde då på att det kunde vara nästan lika kallt inne som ute. Vuxna män 

bar även nattmössa då och pojkar fick en mössa ungefär när de började skolan och den betraktades som 

en del av skoluniformen och var ett tecken på gemenskap. Det finns huvudbonader som är undantagna 

från regeln att de ska tas av inomhus, det handlar främst om mössor i form av skyddskläder.  

 

Att ta av sig huvudbonaden och blotta huvudet är ett sätt för män att hälsa. Det räknas som artigt att en 

man lyfter på hatten, keps och mössa räknas också, när han hälsar på en kvinna eller på en äldre man. 

Bussar, varuhus och museum räknas som utomhus och där kan männen behålla sin huvudbonad på. 

Hissar räknas också som utomhus, men om en kvinna närvarar i hissen är det artigt om mannan tar av 

sig hatten. Det samma gäller om mannen gör museibesöket i sällskap med en kvinna. Längre tillbaka 

förväntades manliga anställda ta av sig huvudbonaden när chefen, deras fruar eller fröknar, och andra 

överordnade var närvarande. Den överordnade förväntades däremot inte besvara artigheten genom att 

själv ta av sig mössan. Rester från denna sed är bruket att ta av sig huvudbonaden vid hissningar och 

halningar av flaggan och vid åsynen av ett begravningståg. Då handlar det om att visa respekt för 

nationen respektive den döde. Det finns dock undantag. Män får behålla huvudbonaden på om de av 

medicinska eller religiösa skäl inte kan ta av den.8 För den som anser att alla dessa regler är svåra att 

                                                 
6 Nationalencyklopedin www.ne.se sökord mössa, besökt 141208 
7 Ribbing, Magdalena, 2000, Stora etikettsboken, Stockholm, Bokförlaget DN, s.7 
8 Ribbing, 2000, s.17-20 
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minnas finns det ändå tröst. Ribbing ger följande råd angående etikett: ”Kritisera aldrig andras 

uppförande. Kom ihåg att vanor varierar. Tolerans är den viktigaste regeln. Moralisera inte.9 

 

Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur mössor används som ett kommunikativt redskap i 

ungdomars identitetsskapande. Detta för att öka förståelsen av ungdomars världar, vilket borde vara 

intressant för alla som arbetar med ungdomar. 

 

Frågeställningar 
Vad signalerar mössorna genom sitt utseende? 

Hur fungerar mössor i identitetsformeringen på en skola? 

Vilka roller eller identiteter möjliggör användandet av mössor? 

 

Teori 
 

Identitet är ett omdiskuterat begrepp som det går att inta olika positioner kring. Nils Hammarén och 

Thomas Johansson är två ungdomsforskare på Göteborgs universitet och de menar i boken Identitet att 

en skiljelinje går mellan de som menar att vi föds med en identitet och att begreppet ska förstås som 

själva essensen av den vi är. Denna tanke om identitet brukar härledas till essentialismen. Mot 

essentialisterna står konstruktivisterna som menar att jagets identitet skapas i en komplex och 

kontextbunden process. Kopplat till denna skiljelinje är också diskussionen huruvida identitet är en fast 

och oföränderlig kärna eller om det är en föränderlig och ständigt fortgående process. Alltså om 

identiteten hos jaget förblir densamma trots förändringar och utveckling eller om vår identitet ständigt 

förändras. En annan diskussion kring identitet rör frågan om identitet är individuell eller kollektiv. 

Enklare uttryckt; skapar vi oss själva, ett jag, eller är vi en produkt av vår omgivning, en mer kollektiv 

identitet. Till den frågan hör också en teori som går ut på att vi skapar vår egen identitet genom att förstå 

skillnaden mellan sig själv och någon annan, jag vet vem jag är för jag är inte du.10 Min position i detta 

                                                 
9 Ribbing, 2000, s.7 
10 Hammarén Nils & Johansson Thomas, 2009, Identitet, Malmö, Liber s.11f 
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är någonstans i mitten. Jag tror att det finns en kärna inom varje människa, något vi föds med, men jag 

tror att den kan förändras, eller snarare förskjutas över tid. Alltså ett mellanting mellan essentialism och 

konstruktivism. Vi har en del av identiteten med oss sedan födseln och den förändras, ofta långsamt, i 

mötet med andra. En del av denna långsamma process sker genom att vi förstår och definierar vad vi 

inte är snarare än vad vi är. Genom vårt avståndstagande kan vi också ingå i grupper som liknar oss 

själva och på så sätt stärka vår egen identitet. Detta gör också att jag hävdar att identitet är något som är 

både individuellt och kollektivt på en och samma gång. 

 

Professor Erwin Goffmans Jaget och maskerna kom ut 1959 och hans dramaturgiska perspektiv i form 

av en teatermetafor har använts flitigt sedan dess. Goffmans teoretiska utgångspunkt kallas för 

symbolisk interaktionism och kan i korthet sägas gå ut på att människans kommunikation sker med 

språk, kroppsspråk och signaler som förmedlas medvetet genom till exempel valet av kläder. Eftersom 

vi i mötet med en annan människa inte kan fråga om allt det vi egentligen vill veta om personen för att 

kunna interagera är vi hänvisade till av ta hjälp att yttre signaler. Goffman liknar vardagens möten 

mellan människor vid en scen, han använder termen framträdande. För att kunna genomföra sitt 

framträdande visar personer upp en personlig fasad, denna fasad kan se olika ut beroende på vilken roll 

en person kan och tillåts spela. En fasad är alltså alla de medel vilka en person använder för att skapa 

och/eller upprätthålla sin roll. Till exempel räknas kön, ålder, utseende, talmönster, gester eller symboler 

för rang eller ämbete. Mössor kan vara en del av denna fasad, som ett tecken på rang eller som en signal 

för exempelvis kön.  

 

Den plats där framträdandet äger rum kallar Goffman för inramning vilket innefattar allt det som i 

teatersammanhang kallas för dekor och rekvisita. Inramningen är alltid platsbunden, menar Goffman. En 

person kan därför inte börja spela en roll förrän inramningen är den rätta och måste också sluta spela sin 

roll när den lämnar inramningen. Goffman hävdar att det i de flesta fall finns färdiga fasader som en 

aktör förväntas ikläda sig när hen vill spela en speciell roll. Därmed är det också så att fasader snarare 

väljs än skapas. För en aktör blir det därför viktigt att välja rätt fasad till rätt roll.11 För att ge ett exempel 

kan det handla om att en elev får svårt att spela rollen som den duktiga eleven om hen samtidigt har en 

fasad som signalerar uppror, rastlöshet och motstånd. Goffman talar om valet av fasader som ett sätt att 

upprätthålla en idealnorm. För att en aktör ska bli trovärdig i sin roll måste hen avstå eller dölja det som 

                                                 
11 Goffman, Ervin 1959, Jaget och maskerna, en studie i vardagslivets dramatik, Stockholm, Nordstedts, s. 9-33, 215 
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inte är förenligt med normen. Det som är förenligt med idealnormen visas i framträdandet på scen, det 

Goffman kallar för den främre regionen och är det som kan iakttas av andra. Det som inte är förenligt 

med normen kan en person ändå ägna sig åt, men i smyg. Den bakre regionen kan liknas vid en plats i 

kulisserna där aktören kan kliva ur sin rollgestalt och kanske till och med reagera på den. Det agerande 

som inte är möjligt i den främre regionen kan med andra ord med fördel få en plats i den bakre 

regionen.12 En svårighet som finns inbyggd i Goffmans teori är att avgöra om en aktör lämnar den 

främre regionen och kliver in i en bakre region eller om hen bara byter en främre region mot en annan. 

Enligt Goffman kännetecknas den bakre regionen av att man duar varandra, fattar beslut tillsammans, 

talar öppet om privata saker, sitter eller står med slapp kroppshållning, använder fula ord eller grovt 

språk, retas och låtsas vara aggressiv. Den främre regionen är den bakre regionens fullständiga motsats i 

allt detta.13 

 

Andra begrepp som Goffman använder sig av är team och teamframträdande vilka bör tolkas som de 

framträdanden som framställs av en grupp. Ett team behöver inte bestå av roller som liknar varandra 

utan kan bestå av olika karaktärer men som samarbetar i en framställning. Ett slags hemligt samförstånd. 

I mötet mellan två team läggs extra stor vikt vid upprätthållandet av fasader, så stor att rollen kan spelas 

även i den bakre regionen.14 I den här uppsatsen kan en klass, ett program, lärarkåren, eleverna eller hela 

skolan betraktas som ett team beroende på vilken fasad man vill visa upp och med vem man upplever att 

ett möte sker.  

 

En kritik som ofta väcks mot Goffmans teori handlar om att ett framträdande aldrig är verkligt och att i 

en förlängning skulle därmed identitet endast vara en fasad som vi visar upp för andra. Jaget har ingen 

kärna och vi kan inte skapa roller utan endast använda färdiga fasader. Kritiken sätter fingret på en öm 

punkt hos många av oss. Den moderna människan vill vara fri att forma sitt eget liv. Vi vill snarare bryta 

mot stereotypa roller än välja bland dem. I den identitetsforskning som följt i Goffmans spår menar man 

att en framställning också är beroende av och en konsekvens av samhälleliga förändringar.15 Kritiken tar 

fasta på att det i dagens moderna samhälle inte finns lika tydliga gränser mellan olika roller som det 

                                                 
12 Goffman 1959 s.44, 97f, 101f 
13 Goffman 1959, s. 114 
14 Goffman 1959 s.75f 
15 Jmf Anthony Giddens, Modernitet och självidentitet: självet och samhället i den senmoderna tiden, 1991 & Zygmunt 

Baumann, Modernity and ambivalence, 1993 
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antas ha funnits tidigare och att vissa roller till och med håller på att försvinna.16 Jag menar dock att det 

inte finns någon motsättning mellan att det finns fasta fasader som vi måste förhålla oss till och att 

samhälleliga förändringar kräver både förändringar av fasader och att nya roller och fasader tillkommer 

och att andra fasas ut. För att låna en känd rockgrupps uttryck: The show must go on! 

 

Material & metod 
 

Materialet består av fyra intervjuer och en fokusgruppsintervju med två elever samt en intervju med en 

lärare på en gymnasieskola utanför Stockholm. Det totala antalet informanter uppgår till tolv stycken, 

varav åtta är elever. Materialet har samlats in under två veckor i november och förutom intervjuer består 

det också av samtal med elever och lärare samt anteckningar förda under deltagande observationer både 

i och utanför klassrum. För att i möjligaste mån ställa mig som person utanför själva materialet har jag i 

samtalen och intervjuer tagit upp mina tankar kring mössor och dess användning och låtit informanterna 

bemöta detta. Förutom att uppsatsförfattar-jaget självfallet är ett filter i undersökningen finns det också 

ett problem med informanterna. Det är ett vanligt problem att informanter svarar det de tror att 

frågeställaren vill höra. I denna undersökning gick detta problem till viss del att kringgå då det faktiskt 

är svårt att tänka sig ett givet svar på frågan: Vad är en mössa för dig? Eller: Hur förklarade läraren sitt 

handlande? Att innehållet i de spontana samtal om mössor som inletts på elevernas initiativ är mycket 

likt de svar som informanterna gett i intervjuerna pekar också på att de svar jag fått verkligen är 

genuina. Så väl samtal som intervjuer har genomförts med både killar och tjejer, lärare/personal och 

elever i en någorlunda lika proportion. De intervjuade eleverna har också en spridning gällande 

gymnasieprogram och årskurs. I två av intervjuerna har inte inspelning gått att använda, istället har 

noggranna anteckningar förts som renskrivits i direkt anslutning till intervju. Även observationer och 

samtal har antecknats löpande och renskrivits samma dag eller dagen efter. Gällande observationer i 

klassrum är det främst två lärare som har följts, därmed har ett större antal olika klasser observerats. I de 

fall då jag önskat tillägga något till en observation eller införa en reflektion till ett samtal har det gjorts 

men med en markering att detta sker i efterhand. 

 

                                                 
16 Hammarén & Johansson, 2009,s.28-33 
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Då skolan är förhållandevis liten och det därför är extra viktigt att vara mån om informanternas 

anonymitet redovisas materialet tematiskt i uppsatsen och informanternas namn har ersatts med fiktiva 

namn. För att ytterligare öka anonymiteten anges inte informanternas kön utan samtliga har det tredje 

könet, hen. De fiktiva namnen är icke könsbundna namn. Jag har valt att använda namnen på 

chokladgodis som till exempel Twix och Bounty. Att informanterna tillåts vara könsneutrala betyder 

inte att diskussionen om skapande och upprätthållande av könsidentiteter undviks i uppsatsen. Detta kan 

dock diskuteras utan hänsyn till informantens kön då skapandet av kön sker med hjälp av alla deltagare i 

det Goffman liknar vid en teater. De kodnamn som förekommer i uppsatsen är: Twix, Bounty, Plopp, 

Pigall, Center, Romerska bågar, Mums-Mums och Mars vilka är elever, samt Tarragona, Daim, Snickers 

och Dumle som arbetar på skolan. I resultatdelen förekommer utdrag ur intervjuerna. Där dialoger finns 

med i uppsatsen markeras namnet på den som ställer frågorna med I för intervjuare och den som svarar 

med begynnelsebokstaven i sitt kodnamn, exempelvis D för Daim. Kortare pauser markeras med … och 

när enstaka ord utelämnas markeras det med (…). I de fall där informanterna talar om andra elever som 

han eller hon har de ändrats till hen om inte särskilda skäl föreligger. 

 

Att se men inte synas, att höra men inte höras. Så kan ambitionen med detta arbete sammanfattas. 

Undersökningen vilar nämligen på två ben, dels den deltagande observationen och dels de intervjuer och 

samtal som genomförts. Ambitionen har i allt arbete varit att smälta in, något som vi alla vet är omöjligt. 

Min blotta närvaro förändrar snart nog allt som händer på den skola jag befinner mig på. Till viss del har 

detta undvikits genom att den skola som jag besökt sedan tidigare är vana vid att ha mig på plats, jag är 

inte en ny bekantskap. Det går inte att utesluta att fler elever än vanligt valde att ha mössa på sig bara för 

att jag var där i det syfte som jag var, det går inte heller att utesluta det motsatta. Det finns självfallet 

också en möjlighet att det faktum att samtalen kom att handla om mössor också gjorde informanterna 

mer uppmärksamma på fenomenet och att det i sig kom att påverka resultatet. Den värld jag såg och de 

berättelser som jag fick ta del av skulle med andra ord kunna ses som helt unika för just den 

sammansättningen av människor just där och då. Enligt informanterna var det dock ingen skillnad mot 

vanligt gällande de veckor jag var på plats. En risk i deltagande observationer är att man som forskare 

blir alltför involverade i de individer man forskar om och övertar informanternas perspektiv. Detta kan 

undvikas genom att man ständigt växlar mellan att samla material och att arbete med teoretiskt.17 I 

denna studie har materialet samlats in i omgångar och där observationer och intervjuer har varvats med 

                                                 
17 Lieberg, Mats, 1994, ”Att forska om ungdom, om kunskapssökande och reflexivitet bland deltagande ungdomsforskare” 

ur: Ungdomskultur i Sverige, Johan Fornäs m.fl, Stockholm, Symposium, s. 175-177 
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analys och transkribering. Under studien har också en observationsdagbok förts där tidigare 

observationer och intervjuer har kommenterats och pågående dokumenterats. Dagboken har varit en 

ovärderlig hjälp i uppsatsskrivandet då den innehåller kommentarer om känslor eller sinnesstämningar 

som inte går att höra på ljudinspelningarna. 

 

Intervjuerna som genomfördes hade ett semistrukturerat upplägg. Det innebär att det förvisso finns ett 

färdigt frågeformulär men att det centrala i formuläret är de olika teman som jag som frågeställare vill 

beröra.18 Jag har haft förslag på frågor som kan användas, men informanternas berättelser har ibland 

gjort att formuläret frångåtts. Främst har det handlat om olika följdfrågor eller tolkande frågor. Steinar 

Kvale skriver i Den kvalitativa forskningsintervjun att en egenskap för en bra intervju är korta frågor 

och långa svar.19 Generellt har den principen kunnat följas i denna undersökning, men inte alltid. 

Speciellt en intervju sticker ut ur materialet med en informant som ger korthuggna svar. Å andra sidan 

ingår ett samtal där jag knappt ställde frågor alls utan informanterna pratade på ändå och berörde 

samtliga teman som fanns i mitt frågeformulär. I analysen utgör inte de korthuggna svaren något större 

problem. Dels bör man se alla intervjuer som en helhet och dels ger informanten stundtals mycket 

innehållsrika och kärnfulla svar, om än korta. De inspelade analyserna har transkriberats i nära 

anslutning till intervjutillfället och därefter kodats tematiskt. Denna kodning ligger till grund för 

rubriksättningen i uppsatsens resultatdel. 

 

En begränsning med valet av metod är att den, som jag varit inne på tidigare, färgas för mycket av mig 

som person i observationer och intervjuer samt att det fanns en medvetenhet om vad jag studerade på 

skolan som kan ha inverkat på resultatet. Av etiska skäl är det dock nödvändigt att vara öppen med vad 

man studerar, något som i det här fallet setts som viktigare än att få ”opåverkade” svar. För att i 

möjligaste mån låta informanterna få utrymme i intervjuerna har den semistrukturerade intervjumetoden 

med ett öppet fenomenologiskt förhållningssätt som Kvale menar är grunden för kvalitativa intervjuer 

eftersträvats.20 Kombinationen av intervjuer som liknar samtal och valet av ämne, mössor, menar jag är 

ett sätt att undvika både min egen allt för stora roll i undersökningen och problemet med att 

informanterna ger svar som de förväntar sig är rätt. Generellt har mössor verkat vara något som 

                                                 
18 Kvale, Steinar, 1997, Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund, studentlitteratur s. 123ff 
19 Kvale, 1997, s.134 
20 Kvale, 1997, s. 117 
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informanterna velat prata om och tyckt varit kul att fundera kring. I några fall har samtalet om något så 

ofarligt som mössor lett till djupa diskussioner kring mobbing, otrygghet och personliga berättelser som 

av etiska skäl inte tagits med i uppsatsen. Min tolkning är att ämnet mössor har känts så tryggt att tala 

om att informanterna verkligen har öppnat sig och låtit mig ta del av deras värld. 

 

Urval och avgränsningar 

Valet av undersökningsplats och urvalet av elever har följt två principer. Dels en närhetsprincip då jag 

måste ha en möjlighet att ta mig till undersökningsplatsen inom rimliga tidsgränser. Den andra principen 

går ut på att skolan ska ha tid och möjlighet att ta emot mig och att de är villiga att ställa upp på att delta 

i studien. På så sätt har den gymnasieskola som undersökningen grundar sig på valts ut. Skolan utgör 

således både en geografisk och en social avgränsning som på ett tydligt sätt utgör det som Goffman 

liknar vid en teaterscen.21 Informanterna har valts ut dels för att få en spridning gällande kön, ålder och 

program men också på basis av att de helt enkelt bar mössa när jag var där och självfallet att de var 

villiga att ställa upp på en intervju. Samtliga valdes ut efter att jag sett att de haft mössa minst tre dagar i 

följd. De samtal som valts ut att ingå som material är de som handlat om mössor på något sätt, ibland 

har de varit initierade av mig men ett flertal gånger är det informanter som spontant börjat berätta efter 

att de frågat vad det är jag undersöker egentligen. Urvalet av lärare att följa för deltagande observationer 

har skett för att få möta ett så stort antal olika elever från så många gymnasieprogram så möjligt. En stor 

del av observationerna har genomförts utanför klassrummen utan att någon speciell lärare eller elev har 

varit i fokus.  

 

En, för denna undersökning, rätt viktig del handlar om vädret som variabel. Under de veckor som 

studien genomfördes var det med meteorologiska mått mätt höst. Det innebär att 

dygnsmedeltemperaturen är sjunkande och ligger mellan 0 och 10 plusgrader.22 De dagar som 

undersökningen genomfördes var det mulet lite blåsigt och småregn vid flera tillfällen. Med andra ord 

vanligt svenskt höstväder. Enligt uppgifter från informanterna har vädret inverkat på antalet mössor som 

förekommer på skolan. Ett mer vinterlikt väder hade därmed inneburit att fler mössor hade kunnat 

iakttas och att svaren på varför man använder mössa hade vidgats. Det väder som rådde under 

undersökningsperioden var lämpligt för undersökningen då det inte per automatik innebar att mössor 

                                                 
21 Goffman, 1959, s.29 
22 http://www.smhi.se/kunskapsbanken/host-1.1257 besökt 141129 
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användes som ett plagg för att skydda sig mot kyla. Då antagandet att mössor används som en 

identitetsmarkör är grundläggande för arbetet med denna uppsats kan man lugnt påstå att jag i alla fall 

hade tur med vädret. 

 

Vad är en mössa?  

Det är svårt att definiera en mössa. Vi har alla olika uppfattning om vad som är en mössa och vad som är 

något annat, som till exempel en keps eller en hatt. Min egen definition var inledningsvis att en mössa är 

en mjuk skapelse av tyg, vävd, stickad eller virkad i form av en påse som träs över huvudet och kan 

antingen täcka öronen eller sluta strax ovanför. Kanten kan vara uppvikt. En enkel mössa utan någon 

form av dekoration kallas för mössa. En mössa med en tofs fastsatt i ett snöre högst upp på mössan och 

där kanten sällan är uppvikt kallas för toppluva. En mössa med boll, som kan vara av olika material, på 

toppen fastsatt utan snöre kallas för mössa med bolltofs. Och slutligen en mindre mössa där tyget sluter 

tätt kring huvudet och som slutar ovanför öronen definieras som en sotarmössa. En keps är enligt min 

definition en skapelse av styvare material som blir som en kupol över huvudet och som har en skärm 

som upptar inte mer än halva kepsens omkrets. Min definition av en hatt är en kupol av styvt material, 

tyg, med ett brätte runt hela dess omkrets. En hatt kan också vara högre och spetsigare än en keps till 

utformningen. I mötet med informanter fick jag dock något revidera min uppfattning eller i alla fall 

medge att informanterna kunde ha andra uppfattningar. Några hade helt klart snävare definitioner av de 

olika huvudbonaderna, en informant sammanförde samtliga under den övergripande rubriken mössor 

och menade att hattar, kepsar och luvor var underkategorier. Även om min definition av mössor gäller i 

resultatdelen har jag i intervjuer och samtal lämnat det öppet till informanten att själv berätta hur hen 

definierar en mössa, detta för att undvika eventuella missförstånd rörande begreppet mössa. 

 

Tidigare forskning 
 

Det finns en uppsjö av texter som på olika sätt berör ungdomsforskning med inriktning på 

identitetsformering. Ett flertal texter handlar om hur unga använder musik, kläder och texter för att 

skapa identiteter. Det är inte ovanligt att forskningen kring ungas identitetsformerande fokuserar på hur 

genus och sexualitet skapas och uttrycks och gällande kläder och identitet är det ofta subkulturer och 

klasskillnader som forskarna tar fasta på. Inte sällan får man intrycket av att det är vuxnas 

världsuppfattning, inte ungdomarnas, som kommer till uttryck genom forskningen. I denna 
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forskningsöversikt har jag valt att fokusera på de texter som ändå har en vilja att sätta ungdomarna i 

fokus, även om de inte handlar om kläder och identitet. I en klass för sig, genus, klass och etnicitet 

bland gymnasietjejer är titeln på Fanny Ambjörnssons bidrag till forskningsprojektet Heteronormativitet 

som på samma gång är hennes doktorsavhandling. Ambjörnsson berättar i sin bok om hur hon under lite 

mer än ett år följer gymnasietjejer på två olika gymnasieprogram för att förstå hur de hanterar genus, 

klass och sexualitet. Ambjörnsson utgår från en definition av genus som innebär att genus ständigt måste 

återskapas för att vara gällande. Det handlar dessutom om att genus måste skapas på rätt sätt.23 Det 

skapande som Ambjörnsson beskriver ligger mycket nära Goffmans performanceteori även om 

teatermetaforen inte förekommer. Det kan tyckas att Ambjörnssons forskning inte är helt aktuell i denna 

uppsats då hon har stort fokus på sexualitet vilket mitt arbete inte har. Jag har ändå valt att ta upp 

Ambjörnsson då hon på ett tydligt sätt visar hur identitetsskapande kan se olika ut på olika 

gymnasieprogram och att klasserna skapar kollektiva identiteter i relation till varandra. Något som också 

är intressant i Ambjörnssons text är att informanterna uppger att de vill vara självständiga och fria att 

göra sina egna val.24 

 

Jesper Fundbergs, Kom igen, gubbar! Om pojkfotboll och maskuliniteter tar inte upp identitetsskapande 

som begrepp men i och med att Fundberg försöker få svar på hur fotboll fostrar till manlighet bör vi 

räkna avhandlingen som en del av forskningen kring identiteter. Fundberg har i sin avhandling följt en 

pojkfotbollslag på träning, matcher och cuper. Genom anteckningar, filmer och intervjuer samt diverse 

pressmaterial försöker Fundberg ge oss en bild av hur fostran till manlighet kan gå till, vilka normer som 

styr denna fostran samt slutligen problematisera vad den kan leda till. Främst använder sig Fundberg av 

Robert Connells maskulinitetsteori för att analysera sitt material. Connells teori går ut på att 

maskulinitet skapas både situationellt och relationellt.25 Något som stämmer väl överens med hur 

begreppet identitetsskapande används i min egen undersökning. Fundbergs avhandling är intressant i 

denna uppsats då den tar upp ett aktivt skapande av identitet, även om den kan tyckas lite väl begränsad 

då den enbart berör manlighet som identitet. Fundbergs främsta bidrag till mitt arbete handlar om hur 

han beskriver att manligheten inte bara skapas utan att den också måste skapas på rätt sätt, något som 

också var tydligt i de intervjuer jag genomförde. 

                                                 
23 Ambjörnsson, Fanny, 2008, I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer, Stockholm, Ordfront, 

s.11ff 
24 Ambjörnsson, 2008, s. 197ff, 273 
25 Fundberg, Jesper, 2003, Kom igen, gubbar! Om pojkfotboll och maskuliniteter, Stockholm, Carlssons s. 13-46 
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Att förstå ungdomars identitetsskapande, en inspirations- och metodbok är ett relativt nytt tillskott på 

marknaden kring identitetsforskningen, den kom ut under 2014. Boken är en antologi med bidrag från 

pedagoger, etnologer, psykologer, beteendevetare och sociologer i avsikt att öka förståelsen kring ungas 

identitetsskapande. I min uppsats är det främst ”Musik, subkultur, ungdomar och risktagande” samt 

”Vara sig själv – identitetsformande bland ungdomar i gymnasieskolan” som används. Den förra är 

skriven av Susanna Nordström och Margareta Bohlin och handlar om hur musik används i ett vi- och 

dom skapande där det ställs stora krav på att individen ska vara autentisk och att hen följer de normer 

som ingår i den aktuella subkulturen, detta för att undvika ett utanförskap.26 Den senare är författad av 

Signhild Risenfors och handlar om kopplingen mellan identitet och kontext och beskriver hur ett 

ständigt positionerande sker.27 

 

Identitetsföreställningar. Performance, normativitet och makt ombord på SAS och AirHoliday är en 

avhandling skriven av Magdalena Pettersson. Pettersson tar avstamp i Judith Butlers teorier om identitet 

och diskuterar i sin avhandling performativitet som en diskurs. Materialet i avhandlingen består av både 

intervjuer och observationsanteckningar insamlade under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet. 

Då teatermetaforen används aktivt inom servicebranschen syftar avhandlingen till att undersöka hur den 

påverkar uppfattningar om jaget.28 En brist i Petterssons arbete är att hon behandlar begreppet identitet 

som om det enbart bestod av kön, sexualitet och etnicitet och att iscensättandet av jaget handlar om att 

förhålla sig kring normer kring dessa tre kategorier. Jag vågar hävda att identitet är långt större än så och 

att det finns normer som styr vårt agerande som kan härledas till andra kategorier eller 

grupptillhörigheter. Ett exempel kan vara den grupp som utgörs av elever, lärare och personal på en 

skola. Det som, för den här uppsatsen, är det intressanta i Petterssons avhandling är att hon visar hur 

rolltänkande normaliserar vissa mönster och sociala relationer, men att informanterna är medvetna om 

att det bara är en roll och att jaget i sig inte förändras. Relaterat till Butler drar Pettersson slutsatsen att 

                                                 
26 Nordström Susanna & Bohlin Margareta, 2014, Musik, subkultur, ungdomar och risktagande” ur Att förstå ungdomar 

identitetsskapande, en metod- och inspirationsbok, Stockholm, Liber s.192-218 
27 Risenfors, Signhild, 2014, ”Vara sig själv – identitetsformande bland ungdomar i gymnasieskolan” ur Att förstå ungdomar 

identitetsskapande, en metod- och inspirationsbok, Stockholm, Liber s.306-325 
28 Pettersson, Magdalena, 2014, Identitetsföreställningar. Performance, normativitet och makt ombord på SAS och 

AirHoliday, Göteborg, Mara, s.15, 23-25 
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det finns en normerande makt som tydligt bestraffar normbrytare vilket gör att identitetsskapandet inte 

sker helt fritt.29 

 

Ett äldre bidrag som får ta plats i forskningsöversikten är professor Bo Reimers artikel ”Inte som alla 

andra, ungdom och livsstil i det moderna”. Artikeln är från 1992 och handlar om ungas livsstil under 

1980- och -90-talen. Att denna artikel, trots sina dryga 20 år på nacken, bereds en plats i 

forskningsöversikten beror på Reimers siande om framtiden. Reimer använder sig av Bourdeius fält- och 

kapitalbegrepp men säger också att livsstil är något som ständigt konstrueras i en samhällelig kontext. 

Artikeln bygger på material från SOM-undersökningarna30, främst den från 1991. Reimer kommer fram 

till att ungdomars val av livsstil blir allt mer personligt, men att mönster från traditionella klasstrukturer 

lever kvar. Det är mer troligt att en ungdom från den kulturella medelklassen blir en regelbunden 

teaterbesökare än att en ungdom från arbetarklassen blir det. Reimer menar att det sker en ökad 

individualisering och en ökad differentiering när man ser till ungas livsstilar. Detta går att koppla till det 

ökade utbud som unga möts av vilket på sikt, spår Reimer, kommer att leda till ökade skillnader i 

uttryckssätt. Reimer tar också upp det faktum att många ungdomar verkar kunna blanda det finkulturella 

med det populärkulturella, i undersökningen handlar det om att ungdomarna går både på teater och bio i 

allt högre utsträckning, men att möjligheten till detta går att koppla till utbildningsnivå.31 Det är inte 

denna uppsats syfte att undersöka förändringar över tid. Jag har trots det valt att, så här som ett sidospår, 

förhålla mig till de slutsatser som Reimers lite äldre forskning har bidragit med för att på detta sätt visa 

på hur hårt knutna vi är till vår egen samtid vad det gäller resultat. Därmed är det också svårt att sia om 

framtiden. 

 

Det finns flera uppsatser som berör ämnet kläder och identitet. Några av dem använder Goffmans teori 

men tar upp kläder mer generellt än vad som är fallet i denna undersökning. Ett exempel på en sådan 

uppsats är Den vardagliga maskeringen – kvalitativ undersökning om kläders betydelse och funktion hos 

socialsekreterare, som är en kandidatuppsats författad av Marina Petrovic och Ramajana Mesic vid 

socialhögskolan på Lunds universitet under 2013. Några berör detaljer i klädsel som till exempel 

                                                 
29 Pettersson, 2014, s. 6, 214ff 
30 Samhälle Opinion Massmedia är en postenkätundersökning som genomförs årligen från 1986 Och skickades ut till 2500 

slumpmässigt utvalda personer mellan 15-75 år. 
31 Reimer, Bo, 1992, ”Inte som alla andra, ungdom och livsstil i det moderna” ur: Ungas stilar och uttrycksformer, FUS 

rapport nr 4, Stockholm, Symposium, s. 163-195 
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Identitetsskapande genom skor, en studie om individers konsumtion i relation till deras 

identitetsskapande en B-uppsats skriven av Sebastian Hallenius och Tomas Jermer. Uppsatsen lades 

fram 2012 vid Lunds universitet vid institutionen för kommunikation och medier. Ingen av dessa 

uppsatser kommer att beröras närmare i denna undersökning. Orsaken till detta är främst bristen på 

utrymme, men också att den forskning som redan presenterats väl täcker upp fältet. Jag vill ändå ta upp 

dessa uppsatser i forskningsöversikten för att på så sätt visa att det finns ett intresse att forska om kläder, 

både övergripande och i detalj, samt att Goffmans teori lämpar sig väl för denna typ av undersökningar. 

 

 

Resultat 

Mössornas utseende 

Det ligger i ämnets natur att det är mössornas utseende, dess färger och former, som först behandlas i 

uppsatsens resultatdel. Dels är det färger och former som utgör det första intrycket vi får av en mössa. 

Dels handlar det om att besvara frågor om hur mössor används som en del av en kommunikation. 

Kapitlet om mössornas utseende har delats upp i underrubriker för att tydliggöra hur färger och former 

skapar olika förutsättningar för identitet. Främst handlar det om hur könstillhörighet och 

grupptillhörighet kommuniceras både genom valet av färg på mössa, men också hur man talar om 

mössor. Sist i detta kapitel kommer en del som handlar om hur mössor ska sitta på huvudet. I materialet 

framgår det att det inte bara är färger och former på mössor som kommunicerar identitet utan också var 

och hur den placeras på huvudet. 

 

Mössornas könstillhörighet 

I den inledande fasen av undersökningen studerades och kartlades de mössor som förekom på skolan. 

Skolans entré hölls under uppsikt under förmiddagen och antalet mössor och andra huvudbonader som 

anlände till skolan räknades och beskrivs så utförligt som möjligt. Resultatet av denna del visar att det är 

mer än dubbelt så vanligt att pojkar har mössa än att flickor har det. När det gäller bärandet av keps är 

förhållandet 5-1 till pojkarnas fördel. Även fenomenet att ha huvan på en ”hoodie”32 uppfälld var 

vanligare bland pojkar. Fördelningen av mössor som bars av vuxna sett till kön liknar den som redovisas 

för eleverna. Det var däremot betydligt ovanligare att vuxna bar mössa. De färger som dominerade 

                                                 
32 Hoodie är en tröja av collegemodell som har en kapuschong fastsatt 
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bland mössorna var grå, svart, mörkt röd (bordeaux), vit samt mörkblå eller grön i fallande skala. 

Mössorna var enfärgade med något litet märke som så gott som alltid placeras ovanför ena örat, 

vanligen det högra. Kanten på mössan var ofta uppvikt i en bred kant om cirka fem centimeter. I några 

få fall bars mössan utan att kanten vikts upp. Mössorna var utan undantag större än själva huvudet, men 

inte så stora att det överblivna tyget bildar en påse i nacken. Det vanliga var att mössorna saknade tryck, 

mönster eller dekorationer. I ett fall förekom dekorationer i form av nitar framtill på mössans kant, i ett 

annat rörde det sig om virkade blommor med lite glitter på i samma färg som mössan. En mössa stack ut 

från mängden, den var gul och grön i klara färger. Jag förstod senare att det jag trodde var mönster i 

själva verket var bokstäver och med andra ord bildade ord. Någon djupare förklaring till att denna 

mycket speciella mössa bars och verkade accepteras medger inte materialet. Gällande mössornas färger 

och former går det inte att utifrån denna iakttagelse se några skillnader mellan de mössor som bärs av 

flickor respektive pojkar. Likheten i fråga om utseende mellan flickors och pojkars mössor var också 

synlig bland de vuxna mössbärarna.33 I intervjuerna uppger alla informanter utom en att mössorna ska 

vara enfärgade. Grå, svart och bordeaux nämns bland färgerna och det betonas att det är viktigt att 

mössorna är dämpade när det gäller färg. Det enda godtagbara mönstret på en mössa är det som själva 

tyget eller stickningen ger. Informanterna menar att det finns tydliga skillnader mellan kill- och 

tjejmössor, där tjejmössor kännetecknas av ljusare färger och killmössor är mörkare och mer dämpade.  

 

Det finns en tydlig differens mellan hur mössorna verkligen ser ut och hur informanterna beskriver dem 

när det handlar om att identifiera kön. I materialet är det genomgående så att mössor anses kunna vara 

antingen tjejiga eller killiga, men att de mössor som används ser likadana ut. Susanna Nordström och 

Margareta Bohlin säger i sin studie om ”Musik, subkultur, ungdomar och risktagande” att flickor som 

försöker träda in i en maskulin värld tvingas till att assimilera sig till kulturen och visa sig värdig över 

tid. Flickorna riskerar hela tiden att inte passa in i normsystemet, för manlig för att vara kvinna och för 

kvinnlig för att var man.34 Självfallet gäller detta också för pojkar fast tvärtom. Sett ur svaren från 

informanterna är det lättare för en tjej att klä sig i det som uppfattas som en del av en manlig fasad, men 

ändå passera som tjej än det är för en kille att klä sig i en kvinnlig fasad och ändå vara manlig. 

Informanten Twix säger att: ”Det är OK i samhället att vara killig men det är INTE OK att vara…men 

det är nedvärderande att vara tjej för killar.”35 Jacobson instämmer i den åsikt som Twix ger utryck för. 

                                                 
33 Observationsdagbok 20141118 
34 Nordström & Bohlin, 2014, s.209 
35 Intervju med Bounty och Twix tid 9.10 
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Det gör också Yvonne Gunnarsson i sin artikel ”Livet på landet- sett ur tonårsflickors perspektiv” där 

hon bland annat kommer fram till att en kvinna kan bli uppskattad om hon bryter könsgränserna medan 

en man riskerar att betraktas som omanlig. Men Gunnarsson menar också att det är en svår balansgång 

för kvinnor som vill ”låna” av det manliga, hon riskerar att dömas hårt av andra kvinnor om hon går för 

långt. Balansgången är svårare för kvinnor som bor på landsbygden, menar Gunnarsson, där är 

kontrollen av individen större. Men Gunnarsson tar också upp att det främst är i städerna som ungdomar 

av båda könen använder kläder, frisyrer och andra yttre attribut för att kommunicera sin personlighet 

med andra.36  

Enligt Jacobson har kvinnor börjat ta för sig av plagg från den tidigare manliga garderoben och därmed 

börjar också plaggen förlora sin maskulina laddning. Det finns däremot fortfarande plagg som betecknas 

som kvinnliga och tabubelagda för män. Främst handlar det, enligt Jacobson, om speciella färger, 

glittriga tyger eller genomskinligt material.37 Rött har längre tillbaka betraktats som en manlig färg och 

förknippas med våld, revolution och aggression. Den frygiska röda mössan som under franska 

revolutionen blev ett tecken på revolutionärernas krav på frihet är ett exempel på hur färgen rätt laddas 

med symbolisk betydelse. Grekiska och romerska gudar, som Ares och Mars, hade rött som sina färger 

är andra exempel på symbolladdning kopplat till färgen rött. Men rött kan också stå för sexualitet, mod 

och impulsivitet.38 På den skola som undersökts förekommer färgen rött främst i den dämpade varianten 

som vanligen kallas bordeaux. De bordeauxfärgade mössorna sitter både på pojkar och flickor, men är 

vanligare på pojkar. Detta kan ses som ett tecken på att flickorna lånar ur männens garderob eftersom 

rött är en manlig färg. Det går också att tolka de bordeauxfärgade mössorna som en signal om ett visst 

motstånd mot samhälleliga könsnormer och maktstrukturer. Kanske är de röda mössorna ett tyst uppror 

mot vuxenvärlden där eleverna lånar ur en historisk garderob snarare än en könsbunden. De 

bordeauxfärgade mössorna tyder också på att de fasader som Goffman menar inte skapas utan är färdiga 

att välja mellan i verkligheten omförhandlas och ständigt utvecklas. 

 

Färg har använts för att på symbolisk väg förmedla budskap mellan människor och budskapet uppfattas 

ofta mycket lika inom olika kulturer. Hur färger upplevs är en social konstruktion vilket gör att det sker 

en förändring över tid, det finns med andra ord en symbolladdning som kan kopplas till tiden och kanske 

                                                 
36 Gunnarsson, Yvonne, 1994, ”Livet på landet – sett ur tonårsflickors perspektiv” ur: Ungdomskultur i Sverige, FUS- rapport 

nr 6, Stockholm, Symposium,  

s: 103-121 (116-121) 
37 Jacobson 2009, s.248 
38 Jacobson 2009, s.34 
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också tidsandan. Maja Jacobson skriver i sin bok Färgen gör människan att många förknippar svart med 

misströstan och depression. Jacobson gör en koppling mellan 1990-talets förkärlek för färgen svart och 

en syn på framtiden präglad av krig, arbetslöshet och en icke hållbar ekonomi.39 Frågan är om vi kan 

koppla färgen på mössorna till Jacobsens slutsats rörande en dyster framtidstro. Jacobsen själv är 

försiktig med att göra detta när det gäller kläder generellt och säger att det trots att det finns orosmoln i 

vår framtid går användandet av svart förklara på andra sätt. Det kan ses som en modetrend, svart är och 

har ofta varit modefolkets färg. Svart bärs också av kulturföreträdare, men framför allt är och har svart 

under lång tid varit ungdomens färg. Jacobson säger också att svart gör att former och struktur bättre 

framträder och hamnar i fokus på tyg än vad ljusa färger eller mönster gör. Det kan också vara så att det 

är andra små detaljer som är viktiga identitetsmarkörer och att svart därför fungerar som en lugnande 

enhet.40  

 

Detta att kollektivt försöka skapa en enhet stämmer mycket väl in på Goffmans teorier om hur ett team 

agerar för att tillsammans skapa en framställning. Goffman säger att det är både ett team och en enskild 

aktörs syfte att upprätthålla sin egen definition av vad verklighet är. När det gäller ett team behöver 

definitionen av verklighet delas av fler än en medlem i teamet.41 När det handlar om mössor finns det en 

tydlig samsyn av verkligheten som uppdelad mellan kvinnligt och manligt. Men det finns också en 

samsyn om hur den personliga fasaden tillåts se ut. Det går bra för flickor att ikläda sig attribut från en 

manlig fasad och fortsätta med framträdandet men i de fall en man skulle komma på tanken att låna 

attribut från en kvinnlig fasad döms den genast som en som vill sabotera föreställningen. Goffman 

menar att team sällan bestraffar en aktör som överträder gränserna inför publiken, det sker istället 

informellt och i den bakre regionen.42 På den skola som studerats uppstår en svårighet att definiera vad 

som är den främre respektive den bakre regionen och vilka som utgör publik. En reflektion kring detta är 

att det sannolikt varierar. Klasskamraterna kan utgöra både publik men också ett team där andra klasser 

på skolan kan ses som publik. Ett exempel på detta är hämtat från en observation dag två: 

 

 

                                                 
39 Jacobson, 2009, s. 11f, 237 
40 Jacobson, 2009 s.243ff 
41 Goffman 1959 s.80ff 
42 Goffman, 1959, s. 79, 83 
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I dag ser jag en klarröd mössa med vita och gråa ränder. Mössan tas av när eleven kommer in i skolan och 

bärs diskret i handen bort till skåpet där den läggs in. Jag får en känsla av att eleven inte vill visa in mössa, 

samtidigt är den inte SÅ pinsam att man måste gömma den helt. Mössan tas av men bärs synligt i handen, 

dock tätt intill kroppen.43 

 

Jag tolkar det som att eleven är medveten om de sanktioner som kan drabba henom om hen inte spelar 

föreställningen ”rätt”. Att ha en klarröd mönstrad mössa bryter mot alla normer på skolan och eleven tar 

av sig mössan innan hen kliver in i den främre regionen. Skolans entré och i viss mån även korridoren 

verkar med andra ord utgöra en slags mellanzon mellan den bakre och den främre regionen. I det här 

fallet kan både klasskamrater och skolkamrater ses som publik där eleven är mån om att visa upp rätt 

fasad om ett möte skulle ske. Magdalena Pettersson gör en liknande iakttagelse i sin avhandling. 

Pettersson menar att performance eller framträdanden alltid är normerande makt med tydliga 

konsekvenser för den som bryter mot normerna. De informanter som förekommer i Petterssons 

avhandling är ytterst medvetna om att de spelar en roll och att det jag som presenteras i framställningen 

inte behöver vara detsamma som det jag man egentligen är.44 För Petterssons informanter är normerna i 

många fall en tvingande makt då de förekommer i den policy som företaget tillhandahåller. För de 

informanter som förekommer i denna uppsats finns ingen liknande policy att förhålla sig till, ändå 

verkar de stå under en likartad tvingande makt. Frågan är om inte rädslan av utanförskap under 

skoltiden, som det handlar om i denna uppsats, är minst lika tvingande som hotet om en förlorad 

anställning, som det handlar om i Petterssons avhandling. Den skillnad som föreligger mellan 

informanterna i denna undersökning och de i Pettersons är att informanterna i skolsammanhang har 

större möjligheter att kliva in i den bakre regionen och där kliva ur rollen. 

 

Det är inte bara färgen som skiljer när informanterna talar om pojkars och flickors mössor. Informanten 

Center säger att mössor för det mesta är ett unisexplagg, utom de med pompom och pälsbollar som är 

tjejmössor. Hen menar att tjejer kan välja mellan att ha en tjejmössa eller en killmössa, som Center alltså 

säger är unisexmössor. Däremot är det helt otänkbart att en kille skulle kunna ha en tjejmössa ”Det 

funkar ju inte! Då blir man kanske stämplad som bög eller…om man har på sig en tjejmössa så här.”45 

Men Center är ändå noga med att i sammanhanget poängtera att man får ha på sig vad man vill, men 

                                                 
43 Observationsdagbok 20141119 
44 Pettersson, 2003, s.211ff 
45 Intervju med Center tid 12.10 
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andra har också rätt att tycka vad de vill om vad någon har på sig. ”OM en kille tycker att jag kan ha på 

mig den här tjejmössan…och då får väl jag ha på mig vad jag vill…medan jag kan tycka: FAN vad 

bögit.”46 I en intervju med Plopp framkommer en liknande uppfattning om uppdelningen mellan pojk- 

och flickmössor samtidigt om Plopp tydligt visar att hen tar avstånd från den uppfattningen. 

Intervjuare: Finns det kill- och tjejmössor tycker du? 

Plopp: Nej. (kort paus) Eller alltså jo, det finns mössor som är designade för tjejer och andra som är 

designade för killar men egentligen kan de vara lika. (kort tystnad) Killkläder…eller mössor…funkar på 

tjejer men inte tvärtom. Killkläder är mer unisex. Men vad då…det är ju jävla dagisfasoner att hålla på så 

där, med kill- och tjejfärger. Tycker man om det ska man ha det på sig.47 

Informanten Mars menar liksom de övriga att det är skillnad mellan de mössor som bärs av pojkar 

respektive de som bärs av flickor. ”Tjejmössor är mer tjejiga med gladare färger, mönster och blommor 

eller så. Killmössor är mer enfärgade med texter på, kepsar kan det också vara och liksom kantigare 

eller mer med hårdare struktur på.”48  

 

Uppfattning om att det finns mössor för flickor respektive pojkar och att dessa ser olika ut är alltså den 

som är vanligt förkommande. Det är enbart Plopp som i sina uttalanden tar upp en kritik mot den 

rådande normen och kallar den för ”jävla dagisfasoner”. I sitt bruk av mössor är informanterna, liksom 

andra elever på skolan, mer fria i förhållande till den norm som de ger uttryck för. Observationerna gör 

ju gällande att det inte finns den skillnad mellan pojk- och flickmössor som informanterna uttrycker i 

tal. Det tycks däremot som att det är en mer manlig mössnorm som är den rådande. När informanterna 

konfronteras med resultatet av den inledande studien vid skolans entré menar de att det är ett tecken på 

att killkläder är unisex. Flera av dem, bland annat Plopp och Pigall menar att det har blivit ett mode att 

inte sticka ut och anser att det är förklaringen till att alla mössor ser ganska lika ut. Det skulle i så fall 

leda till en slutsats om att det finns pojk- och flickmössor men att man inte vågar lämna någon slags 

neutral zon som ligger nära den manliga normen. En informant, Bounty, säger att valet av mössa var ett 

medvetet val i en process att framställa sig som könsneutral. Bounty är den enda av informanterna som 

kallar sig själv för hen. Det faktum att mössorna till det yttre ser lika ut oavsett bärarens kön går att tolka 

som att det visar att den manliga normen värderas högre än den kvinnliga. Mössorna är därför inte 

könsneutrala ens när de är lika för båda könen. 

                                                 
46 Intervju med Center tid 12.10 
47 Intervju med Plopp sida 1 
48 Intervju med Mars sida 3 



Examensarbete 

Christine Gylefors 

750328-xxxx 

 

25 

 

Mössornas grupptillhörighet 

Det är främst könsstereotypa skillnader som kommer fram när mössor ska beskrivas. Det finns i talet om 

mössor också skillnader i hur mössor ser ut på skolan jämfört med samhället i stort, vilket gör att det går 

att tala om mössor som tecken på tillhörighet i andra grupperingar än den som kön medger. Pigall menar 

att det faktum att flickor och pojkar använder sig av liknande mössor på skolan handlar om att skolan 

har en estetisk profil och ”det är ju en viss sort som drar sig till den här skolan” och att ”det är 

jättemånga som verkar virka sina egna mössor”.49 Denna påstådda skillnad syns inte i de kartläggningar 

av mössor som gjorts på skolan. Några hemvirkade mössor förekom inte utan mössorna var 

fabrikstillverkade och inköpta. Även om denna studie håller sig inom skolans väggar går det inte heller 

att se någon skillnad mellan skolan och samhället i övrigt. Möjligen kan mössutbudet i skolan uppfattas 

som smalt eller konservativt om man jämför med de mössor som erbjuds ute i handeln där mönster och 

klara färger inte är något ovanligt.  

 

Pigalls uttalande kan med stöd av Goffman tolkas som att också skolan kan ses som ett team och att 

samhället utanför kan ses som ett annat team eller en publik och att man som elev på skolan vill visa upp 

rätt fasad. Men eftersom Pigalls uttalande inte har något stöd i de kartläggningar av mössor som 

genomförts på den aktuella skolan är det inte en rimlig förklaring. Goffman erbjuder också andra 

teoretiska möjligheter och menar att det finns motstridiga roller i en framställning. En av dessa roller 

kallar Goffman för angivare. En angivare är en roll som agerar som om hen är en medlem av teamet och 

därför tillåts komma in i de bakre regionerna. Angivaren blir en del av framställningen och delar all 

intern kommunikation, det Goffman kallar för teamets hemligheter, för att sedan avslöja detta för 

publiken eller andra team när chansen ges.50 Pigall kan betecknas som en angivare som utan att tveka 

avslöjar teamets verkliga ansikte bakom fasaden. Nämligen den att de andra på skolan, egentligen, har 

hemvirkade mössor men att jag som publik får se en fasad bland annat bestående av köpta mössor.  

 

Precis som fallet är med all information som fås från angivare bör vi fundera över sanningshalten i den. 

Goffman skriver ju, som jag påpekat tidigare, att en aktör alltid agerar i syfte att upprätthålla sin egen 

definition av verkligheten.51 Pigalls uttalande kan därför handla om en konflikt inom teamet gällande 

                                                 
49 Intervju med Pigall tid 7.00 & 4.30 
50 Goffman 1959, s.130 
51 Goffman 1959 s.80 
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hur verkligheten ska definieras. Dels finns teamets verklighet där man i talet om mössor säger att det 

finns könsstereotypa skillnader på hur mössor ser ut rent generellt men där man inom teamet visar upp 

en enhetlig fasad med mössor i dämpade färger och där flickor tillåts använda delar av en manlig fasad. 

Dels har vi den verklighet som Pigall säger sig kunna se. Där skulle hens teamkamrater bestå av 

medlemmar som har en fasad som är Pigalls raka motsats. Pigall bär enligt egen utsago vanligen svarta 

kläder och en liten svart mössa till. ”Jag kallar mig ganska…jag vet inte om anonymt…eller civilt 

kanske är bra ord för det.”52 Pigalls uttalande om hur mössorna ser ut på skolan kan alltså ses som ett 

försök att ta kontroll över hur verkligheten ska definieras och vems tolkning av verkligheten som ska ha 

företräde. Då uppfattningen om de hemvirkade mössorna och det rätta i att bära sotarmössa inte tycks 

delas av de andra medlemmarna i Pigalls team är det, enligt Goffmans teori, mer troligt att Pigall råkar 

ut för bestraffningar av de övriga teammedlemmarna än att Pigalls definition av verkligheten blir den 

rådande. 

 

I slutet av den period som jag befinner mig på skolan för att genomföra mina studier av mössor 

observerar jag en grundskoleklass som kommer dit. Eleverna på en intilliggande grundskola kommer till 

den skola jag studerar för att få undervisning i bild och musik. Antalet mössbärare fördelat på kön vekar 

följa mönstret som iakttagits på gymnasieskolan. Det som är den uppenbara skillnaden mellan 

grundskoleeleverna och gymnasieeleverna är färgen på mössorna. Grundskoleeleverna har mössor i 

klara färger som rosa och neon, flera av dem är mönstrade och dekorationer i form av tofsar och bollar 

är vanligt.53 Grundskoleeleverna visar, precis som gymnasieeleverna, en mycket väl sammanhållen 

fasad inom sitt team. Samtidigt bildar de ett tydligt kontrasterande team jämfört med gymnasieeleverna. 

Om det är svårt att avgöra om en elev tillhör gymnasiet eller grundskolan när man möter dem i 

korridoren sett till ålder, är det lätt att avgöra saken om man tittar på mössan.  

 

Nordström och Bohlin tar upp hur identitetsskapande sker genom att aktörer visar vad de inte är. Ofta 

handlar det om att definiera sig som något annat än föräldragenerationen. Men detta normbrytande och 

motsättningarna mot samhället generellt präglas också av ett sökande efter en gemenskap i en annan 

grupp, en subkultur eller en organisation.54 För eleverna på gymnasiet blir identitetsskapandet dubbelt, 

                                                 
52 Intervju med Pigall  tid 0.10 
53 Observationsdagbok 20141127 
54 Nordström & Bohlin, 2014, s.198f 
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dels finns ett behov av att definiera sig som något annat än föräldrarna, dels vill man inte bli definierad 

som en grundskoleelev. I intervjun med Plopp blir viljan att definiera sig som något annat än föräldrarna 

tydligt: ”Mamma säger att jag har tråkig smak, men jag tycker HON har konstig smak med sina 

färgglada, konstiga, stickade tröjor.” I samtliga intervjuer uppger informanterna att man kan ha en 

mössa för att dra uppmärksamhet till sig genom att sticka ut och bryta mot normer, några av dem ger 

också exempel på klasskamrater som de anser gör just detta och talar om det som något positivt. 

Samtidigt uppger informanterna att de valt sina mössor för att inte sticka ut. Pigall säger att det man 

gärna får sticka ut men att det för henom är viktigt att inte göra det. Center säger att hen inte skulle ha en 

keps på sig om den inte var enkel och stilren. Plopp hävdar att det har blivit ett mode i att inte sticka ut 

och Bounty säger att det är viktigt att inte väcka uppmärksamhet ”jag vill liksom att det (mössorna, min 

anteckning) smälter in i allt annat”.55 Goffman menar att deltagarna i ett teamframträdande ofta ger sken 

av att de kommit fram till en slutsats helt på egen hand fast slutsatsen egentligen beror på att de är djup 

engagerade i att upprätthålla fasaden som förställningen kräver. För att ett framträdande ska bli effektivt 

krävs det att samarbetet till viss del är osynligt eller hemligt, säger Goffman.56 Elevernas val av färg på 

mössan kan betraktas som ett sådant hemligt samarbete som Goffman beskriver. Informanterna visar i 

sina val att de är medvetna om hur teamet vill visa upp sig och de bidrar till detta. På detta sätt kan de 

skapa en tydlig skillnad mellan sitt eget team och såväl grundskoleelever som föräldrar. 

 

Hur ska en mössa sitta? 
En av eleverna tar under lektionen fram en grön mössa som hen sätter på sig. Den är militärgrön med ett litet 

märke fram. Hen får ögonkontakt med en annan elev som sitter snett över bordet och jag förstår att de 

kommunicerar tyst. Hen ändrar på mössans läge så den hamnar på uppe på av huvudet, lite baktill. Den sitter 

bara kvar på toppen av huvudet. De tittar på varandra och skrattar. Mössan åker av. Efter en stund åker 

mössan på igen, nu med korrekt placering och arbetet med skrivuppgiften fortsätter.57 

Utdraget är hämtat från observationsdagboken under ett besök på en av Dumles lektioner. Elevernas 

ordlösa kommunikation kan tolkas som en lek med fasader. När eleven ändrar på mössans placering 

visar hen upp en annan fasad till sin roll. Skrattet som blir svaret på handlingen kan tolkas som att hen 

visar upp fel fasad i förhållande till sin roll. Goffman tar upp publikens roll i ett framträdande och menar 

att det är publiken som avgör om ett framträdande är sant eller falskt.58 Kamratens reaktion visar att den 

                                                 
55 Intervju med Twix och Bounty tid 0.40 
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lilla ändringen av fasaden som mössans placering utgör inte håller för ett framträdande. Det är i 

situationen lätt att få intrycket av att de två eleverna befinner sig åtskilda från sina kamrater, men det 

finns ett tjugotal elever i samma klassrum. Goffmans tankar om att ett framträdande har olika regioner 

ger en möjlig förklaring. Den främre regionen är, som bekant, den plats där själva framträdandet sker 

och en publik är närvarande. Den bakre regionen är den plats som kan liknas vid att vara bakom 

kulisserna.59 Intrycket av att den ordlösa kommunikationen mellan de två eleverna sker helt vid sidan av 

från klasskamraterna kan förklaras med att de två har gått in i den bakre regionen. Klasskamraterna är 

kvar på scenen och fortsätter att agera i enlighet med sina roller. De två i den bakre regionen kan för ett 

ögonblick lägga av sig sina roller och ägna sig åt att leka med olika fasader genom det enkla greppet att 

flytta på en mössa. När det är dags för en ny entré sätts mössan tillbaka där den hör hemma och rollen 

som den arbetande eleven återupptas. En annan möjlighet är att eleverna iscensatte detta agerande för 

mig, där mössans position kan handla om att skoja om mig, andra vuxna eller ett annat team. Jag 

förhåller mig dock tveksam till detta eftersom eleverna inte på något sätt verkade förhålla sig till mig 

som aktörer förhåller sig till sin publik. Inte ett enda ögonkast eller gest vittnade om att de ens var 

medvetna om min närvaro. 

 

Placeringen av mössor är mycket viktig i användandet av mössor. I princip kan man på skolan urskilja 

två sätt att bära mössor på. Det vanligaste sättet är att trä mössan rakt på huvudet så att endast litet tyg 

blir över. Mössan ska dock vara så stor att den går att dra ner så öronen täcks och så att kanten framtill 

slutar strax ovanför ögonbrynen. Detta sätt att bära mössan kombineras oftast med en bred uppvikt kant 

på ca 5cm. Att mössan går hela vägen ner över öronen är dock viktigare än kanten, så de mössor som är 

för små för att vikas upp bärs utan uppvikt kant. Det andra sättet att bära en mössa på är att bära en liten 

mössa med liten uppvikt kant som endast täcker toppen på huvudet. Dessa mössor bärs alltid med en 

liten uppvikt kant om cirka 2cm. Denna typ av mössa brukar gå under namnet sotarmössa och de får inte 

täcka öronen. När informanterna tillfrågas om hur en mössa ska sitta ger de svar som kan härledas till 

något av de två alternativen. De grundskoleelever som kunde iakttas, vilka omnämnts tidigare, bar inte 

sina mössor på ett sätt som liknade gymnasieelevernas. Generellt tenderade grundskoleeleverna att inte 

dra ner sina mössor lika långt över öronen som gymnasieeleverna, de uppvikta kanterna saknades ofta 

och sotarmössor förekom inte alls. Grundskolelevernas mössor liknar mer det som jag inledningsvis 

refererade till som toppluvor även om den lilla tofsen hängandes i ett snöre ibland saknades. 
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Det är inte ovanligt att eleverna hänvisar till bekvämlighetsfaktorer när de talar om hur en mössa ska 

sitta för att de ska tycka om att ha den på. När informanterna mer öppet får beskriva hur en mössa ska 

sitta framkommer det att det är andra faktorer som spelar in. Plopp tar upp mode och grupptryck som 

andra faktorer:  

P: (…)man köper det de flesta andra har. 

I: Men när jag var på stan såg jag flera mössor som var mönstrade och hade mer färg. Jag ser inga sådana på 

skolan. 

P: Nej, det är sant. Det har jag inte tänkt på, men nu när du säger det…näe det finns nog ingen som sticker ut. 

Det är väl ett mode kanske. 

I: Ett mode på skolan eller i samhället? 

P: Både och…men modet växlar ju. Det är liksom ingen som skulle ha en liten åtsittande neonmössa…vänta 

nu…det hade faktiskt alla för något år sedan. Det skulle ingen ha nu! Nu är det mer klassiska mössor. De är 

lite som jeans, de blir aldrig omoderna. De blir inte trendiga, men de är inte heller ute. 

I: är det viktigt att hänga med i modet tycker du? 

P: Nej man behöver absolut inte hänga med i den senaste trenden. Det är viktigare med bekvämlighet och 

den egna uppfattningen om vad som är snyggt. 

I: Men det finns ju inga som ser annorlunda ut på skolan. Tycker alla verkligen att samma sak är snyggt? 

P: hmm de kanske inte vågar…60 

 

Plopp tar upp den konflikt som finns mellan att våga vara sig själv samtidigt som man granskas av 

andra. Det är, enligt Plopp, viktigt att vara sann mot sig själv samtidigt som hen medger att det finns ett 

mode som få vågar sticka ut från. Bekvämlighet anges som en orsak men neonmössor är helt otänkbart 

och de kan knappast antas ha en lägre bekvämlighet. Risenfors studie av ungdomars tal om att vara sig 

själva visar på samma problematik för andra ungdomar. Det är svårt att vara sann mot sig själv i en 

kontext som gör att man utsätts för andras granskning och kontroll, säger Risenfors. Elever riskerar att 

hamna i roller av epitet, som till exempel den tysta, och dessa roller kan vara svåra att bryta sig ur. 

Risenfors informanter menar att man gör det som förväntas av en.61 Både Plopps uttalanden och den 

scen mellan de två eleverna som beskrivits tidigare kan ses som tecken på att eleverna även på den här 

skolan försöker vara sanna mot sig själva samtidigt som de är medvetna om att den främre regionen 

kräver att rätt fasad visas upp till rätt roll. Det faktum att grundskoleeleverna bär sina mössor på ett 
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annat sätt än gymnasieeleverna kan bero på att de spelar en annan roll med andra fasader, men det är 

också möjligt att tolka det som att grundskoleeleverna i högre grad än gymnasieeleverna söker sin 

identitet istället för att följa ett mode. 

 

Mössornas funktion  
Det är inte enbart mössornas yttre som skapar symboler genom vilka vi kan kommunicera. En stor del 

av kommunikationen sker också det sätt som alla inblandade hanterar mössor, hur mössor används. De 

två vanligaste förekommande sätten att använda mössor är att antingen gömma sig under den eller sticka 

ut genom att ha en udda mössa. Det förra är vanligare än den senare på den skola som undersökts. Andra 

funktioner som en mössa kan ha är att den kan fungera som ett sätt att protestera eller som en 

gemenskapshetssymbol. I kapitlets avslutande del, ”Där man inte har mössa”, diskuteras elevernas bruk 

av mössor kontra de vett- och etikettsregler som finns. 

 

Mössor som ett sätt att gömma sig 

Den lärare som intervjuas, Tarragona, framhåller att en mössa är ett plagg som man har på sig för att 

värma huvudet. En uppfattning som endast delas av en av eleverna som intervjuats, Center. När vi talar 

om kepsar menar Tarragona att en keps används som skydd mot solen medan Center menar att den är en 

del av en outfit som i sin tur avser visa upp en identitet eller personlighet. Twix och Bounty menar att en 

keps är mer en typ av stil än vad en mössa är och att mössor generellt är lättare att kombinera med olika 

typer av klädstilar. Oavsett dessa skilda uppfattningar medger samtliga informanter att kepsar och 

mössor bärs inomhus på skolan. Tarragona menar att mössor, kepsar och luvor oftare behålls på 

inomhus av elever under deras första år på gymnasiet än senare.  

Förra året hade jag en kille i min klass som först hade mössa på sig…luva också och han satt alltid längst 

bak. Men sen…liksom månaderna går och de kommer mer in i…in i skolan här och hur vi funkar. Och så 

ena dan åker luvan av och så går det några veckor och så har han ingen mössa längre och sen hade han klippt 

och rakat sig och nu liksom sitter han nästan alltid längst fram och liksom hänger med på lektionen på ett 

annat sätt.62 

Tarragona kopplar användandet av mössor med elevers behov av att känna sig trygga i den miljö de 

vistas i och menar att en mössa, keps eller luva kan användas för att skärma av omvärlden och gömma 

sig i.  
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Flera av informanterna tar också upp mössor som ett sätt att gömma sig. Informanten Mars berättar om 

hur hen under grundskoletiden använde mössan för att gömma sitt hår som hen skämdes för. Dessutom 

hade Mars mycket finnar under en period och tyckte att livet var allmänt jobbigt, då användes stora 

mössor för att gömma sig under. Informanten Pigall talar också om hur hen använder mössan för att 

hålla undan en del av håret som hen anser vara ”jobbig”. Twix och Bounty säger att en mössa inte bara 

kan användas för att gömma undan hår utan också för at förändra ansiktsformen så den ser smalare ut. 

Precis som när det gäller färgerna tolkar jag detta som uttalanden som pekar på att informanterna är 

engagerade i att upprätthålla föreställningen och att det sker genom ett mer eller mindre osynligt 

samarbete. De är dock måna om att få det att låta som om de dragit egna slutsatser, att just HEN har 

mössan för att gömma det ena eller det andra. Goffman menar att det är så ett effektivt 

teamframträdande fungerar.63  

 

Det går i sammanhanget tolka Tarragonas uttalande som tecken på att skolan med tiden går från att vara 

en främre region till den bakre. Goffman definierar den främre regionen som den plats där själva 

framträdandet äger rum och där det är viktigt att visa upp rätt fasad. Den bakre regionen är området 

bakom kulisserna där aktören kan kliva ur sin roll och visa vem hen är bakom fasaden.64 Tarragonas 

berättelse tyder på att eleverna, när de börjar på skolan, uppfattar skolan i sig som den främre regionen. 

Där kan en mössa användas för att förstärka en fasad men också för att dölja de delar av sin kropp som 

man inte vill visa upp för teamkamrater, andra team eller för publiken. Ett antagande som stärks av Mars 

berättelse om hur hen använde mössor i grundskolan. Att luvor och mössor efter en tid tenderar att tas 

av går att se som ett tecken på att eleverna erövrar sin nya miljö och att den främre regionen blir alltmer 

en bakre region där man hänger med kompisar och kan lägga bort den fasad som rollen har krävt. 

Utifrån de svar från de elever som har ställt upp som informanter går det varken att verifiera eller 

falsifiera tesen om att skolan med tiden blir en bakre region. Informanterna uppger att mössor kan 

användas för att gömma sig i eller valda delar av sig själv i men de säger inget om när eller hur ofta 

detta sker. 
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Mössor som ett sätt att synas 

Mössor kan fungera som ett sätt att inleda ett samtal. Plopp, som säger att hen inte vill ha kläder som 

sticker ut för hen vill synas på andra sätt, säger också: ”Men en del använder till exempel roliga kläder 

som en icebreaker. En rolig mössa eller halsduk så kommer folk fram och pratar. Det är ett smart sätt att 

få igång samtalet. Man har något att prata om.”65 Informanten Mars säger att andra blir glada av mössor 

som sticker ut: ”Man vågar sticka ut utan att vara en skummis. (skrattar) Där är hen den normala med 

sin konstiga hatt…eller exklusiva…eller den normala med en rolig hatt. Det är bra.”66  

 

Signhild Risenfors tar upp det mångbottnade i ungdomar tal om att vara sig själv i ”Vara sig själv – 

identitetsformande bland ungdomar i gymnasieskolan”. Risenfors menar att ”vara sig själv” är ett 

begrepp som kan fyllas med nästan vad som helst. Att var sig själv kan handla om självförtroende och 

social kompetens och närmast vara ett ideal, men det kan också handla om en kritik mot samhällets krav 

och då handlar att vara sig själv om att våga visa och se rädslor och ensamhet.67 Användandet av mössor 

som ett sätt att få igång ett samtal kan ses i ljuset av Risenfors resonemang och blir en balansgång 

mellan yttre krav på att vara socialt kompetent och den inre viljan att slippa kraven och bara få vara sig 

själv med en rolig accessoar. Denna balansgång visar hur komplicerat det är att i en skola veta var linjen 

mellan den främre och den bakre regionen går. Goffman tar i Jaget och maskerna upp ett enklare 

exempel där han tar upp ett restaurangkök på ett hotell på Shetlandsöarna. Personalen och ägarna umgås 

med varandra bakom kulisserna, där duar de varandra, äter tillsammans och skvallrar om gästerna. Den 

bakre regionen markeras tydligt av den dörr som utgör gränsen mellan matsal och kök. När personal och 

ägare konfronteras med gäster i på hotellet i den främre regionen hålls en mer strikt hierarkisk form och 

en tydlig social distans mellan personal och ägare.68 I skolor finns det ingen dörr som markerar gränsen 

lika tydligt som på ett hotell. Skolans entré kan, som jag tagit upp tidigare, till viss del ses som en gräns 

mellan den bakre regionen, ej skola, och den främre regionen, på skolan. Men utdragen ur Tarragonas 

berättelse tidigare tyder också på att eleverna med tiden kommer att se skolan som en bakre region, där 

de är trygga och kan ”vara sig själva”. Uttalandena från Plopp och Mars visar att skolan bör ses som 

både främre och bakre region på samma gång. Eleverna vill vara sig själva men känner krav på sig att 
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leva upp till ideal som handlar om social kompetens. Plopp exemplifierar det tydligast med sitt uttalande 

om att hen förlitar sig på andra knep än att låta kläderna tala samtidigt som hen säger att det är smart att 

ha en rolig mössa som ett sätt att få kontakt med andra. 

 

Mössor som en protest 

I ett samtal med två lärare, Snickers och Daim, angående att elever har mössa på sig inomhus menar 

båda lärarna att de, precis som Tarragona, inte anser att det är ett problem. Daim säger att hen inte bryr 

sig om vad eleverna har på sig så länge de lyssnar och gör det de ska på lektionerna. Snickers och Daim 

gör antagandet att eleverna ser mössor som en del av en outfit och att de därför inte tar av sig mössorna 

inomhus. Daim berättar om hur elever verkar komma till gymnasiet med en färdig uppfattning om hur 

det går till på en skola och kopplar det till att de lärare som eleverna mött tidigare ägnat sig åt 

maktutövning istället för undervisning. Inte sällan uppstår det konfliktliknandesituationer under den 

första terminen på gymnasiet menar Daim. ”Jag brukar be dem att ge den här skolan en chans, att vi inte 

håller på så här, och då brukar det lugna sig och sedan märker de ju att vi inte håller på och då får man 

respekt också.”69, säger Daim. Daim säger att eleverna i samtal menar att lärarna inte visar dem respekt, 

något som Daim säger att eleverna inte heller visar lärarna. Hen menar att en del av den konflikten 

bottnar i andra lärares maktutövning där mössor lätt kan bli ett sätt att utöva makt. ”Då respekterar man 

ju inte varandra och eleverna får ingen tillit till läraren”.70 Daim kompletterar därefter sin åsikt och säger 

att mössor, förutom att vara en del av en outfit, också kan vara ett sätt att protestera mot läraren och den 

enorma makt som en lärare faktiskt har.  

 

Identitetsskapande i relation till makt är inget nytt fenomen. Intersektonalitet brukar användas som 

begrepp för att visa att det är flera faktorer som samspelar och formar sociala identiteter och skapar 

maktstrukturer och hierarkier. Flera forskare inom området, där ibland Judith Butler, tar upp problemet 

med att kategoriseringar också skapar maktförhållanden och hierarkier. Samtidigt skapar 

kategoriseringen en utgångspunkt för en grupp eller en individ att handla utifrån.71 Den konflikt som 

Daim beskriver kan handla om hur en grupp försöker vidga sitt handlingsutrymme inom en maktstruktur 

som de blivit hänvisade till. Det är svårt att förneka att eleverna är fast i maktstruktur som bygger på att 
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läraren har makt i form av yrke, ålder, utbildning och i vissa fall också klass och ekonomi. Daim drar 

slutsatsen att eleverna tidigare har mött lärare som utnyttjat sitt maktövertag och att de därför säger ifrån 

tidigt när de får en ny lärare. Att det lugnar sig efter hand kopplar Daim till att eleverna märker att 

lärarna har fokus på undervisningen och inte på maktutövning. Att flera elever ändå behåller mössorna 

på kan trots det påstådda lugnet antas vara ett sätt att genomföra en tyst protest mot en överhet som sitter 

på en orimligt stor makt. 

 

Mössor som en gemenskap 

”Jag har aldrig sett någon med sådan här keps på skolan!”72 så svarar Center när jag säger att jag tycker 

att alla elever har ganska lika mössor och/eller kepsar på skolan. Därefter följer en ordentlig genomgång 

av hur viktigt det är med att ha rätt märke på rätt ställe, att inte ha märkeskopior och andra detaljer som 

visar på skillnader mellan mössor och mössor respektive kepsar och kepsar. Allt avslutas med: ”Det 

kanske är du som faktiskt inte ser skillnaderna.”73 Precis som när mössor som ett sätt att protestera 

diskuterades, kan vikten av att ha de små detaljerna på rätt ställe och att påtala för andra att de inte ser 

skillnaderna vara ett tecken på protest mot makt eller en överordnad struktur. Ordet DU i Centers 

avslutande påstående kan tolkas som att du är det samma som ni vuxna och inte riktat mot en specifik 

person. Det resonemanget får stöd i annan ungdomsforskning. Nordström och Bohlin kallar det för vi-

och dem strategin. Den går ut på att medlemmarna i en grupp tar fasta på det positiva i den egna 

gemenskapen och förstärker det negativa i den övergripande kulturen.74 Goffman har en liknande tanke 

när han talar om hur team utvecklar en hög solidaritetskänsla inom gruppen och skapar sig en bild av 

publiken som barbarisk. Detta för att lättare kunna motivera sig själv och gruppen till att fortsätta 

föreställningen och behålla fasaderna på.75 Centers avslutande uttalande kan ses som en del i ett försök 

att skapa en bild av en publik eller ett annat team som en grupp som inte förstår och som inte kan förstå. 

I det här fallet bör det ses som att motsättningen finns mellan ungdomar och vuxna, där vuxenvärlden är 

en del av en negativ kultur.  
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Nordström och Bohlin talar om det faktum att det är lättare att tala om vad man inte är istället för vad 

man är för att på så sätt stärka gemenskapen inom en grupp.76 När Center i det här fallet inte lyckas med 

att förklara hur de olika medlemmarna i teamet skiljer sig åt använder hen istället vi-och-dem strategin 

och blir solidarisk med sina teamkamrater. På så sätt kan Center förklara att skillnaderna finns inom 

teamet, men att man måste vara en del av teamet för att förstå dem. Det andra teamet eller publiken, 

alltså jag eller alla vuxna, framstår då som mindre vetande. Center lyckas därmed både behålla sin fasad, 

som en unik person, och ändå vara en lojal medlem av teamet. Centers uttalande om vikten av att både 

vara sig själv och samtidigt vara en del av teamet är vanligt förekommande i talet om att vara sig själv. 

Risenfors visar i sin studie att ungdomar skapar sina identiteter genom att korsa en önskan av att vara 

unik och genom att spegla sig själv i andra. Identitetsformande handlar om att både vara sig själv och 

vilja bli sig själv, menar Risenfors. Allt detta sker under inverkan av det sammanhang man vistas i.77 

Därmed kan identitet också anses vara både individuell och kollektiv på en och samma gång. 

 

Tarragona och Daim, som arbetar som lärare på skolan, får frågan om de är medvetna om de små 

skillnaderna som ändå finns hos de till ytan lika mössorna som eleverna bär. Daim menar att hen faktiskt 

ser att det finns små skillnader i detaljer när det gäller kläder och att hen har förstått att det för eleverna 

är viktigt att alla detaljer är korrekta. Men Daim menar också att hen inte orkar reagera på det för att 

eleverna ändrar så ofta. Brist på tid och pressen att hinna med alla delar i undervisningen anges som skäl 

för att Daim inte orkar reagera på elevernas signaler. Tarragona menar istället att det är mycket möjligt 

att hen inte ser detaljerna. ”Ja det är ju så mycket i ungdomskultur som man inte förstår”, säger 

Tarragona.78 Hen menar att man måste vara en del av en kultur för att fullt ut förstå den och kunna se 

alla detaljer och som utomstående måste man ha ett intresse för att överhuvudtaget närma sig en 

förståelse. Tarragona hävdar att hen varken har det ena eller det andra: ”Vi har inte kunskapen och 

vi…jag har i alla fall inte intresset av att…det klart att…jag skulle väl kunna sätta mig in i det där och få 

någon slags föreläsning av några elever. Och hänga med lite på det men det…varför ska jag göra det?”79 

Tarragona och Daim använder sig också av en vi-och-dem strategi, men till skillnad från Center pekar 

de inte ut det andra teamet, i det här fallet eleverna, som mindre vetande, tvärtom. Tarragona och Daim 

hävdar att det är deltagarna i det andra teamet som är experterna. Själv är de dock för upptagna för att 

vilja och/eller hinna lära sig något om det aktuella fenomenet. På så sätt upprätthåller Tarragona och 

                                                 
76 Nordström & Bohlin, 2014, s.198f 
77 Risenfors, 2014, s. 316f 
78 Intervju med Tarragona, tid 9.35 
79 Intervju med Tarragona, tid 10.00 
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Daim den förväntade fasaden som upptagna och professionella pedagoger och blir därmed också lojala 

med medlemmarna i sitt eget team. De kommer därmed att i viss mån bekräfta Goffmans teori angående 

att de flesta roller har fasta och färdiga fasader som aktörerna förväntas att använda.80  

 

När mössorna fungerar som en symbol för gemenskap ställs två uppfattningar alltså mot varandra. Dels 

är det Goffman som menar att det finns färdiga fasader som aktörer förväntas använda. Dels är det den 

uppfattning som i den här uppsatsen representeras av Risenfors, den om att identiteter ständigt skapas 

och skiftar beroende på vem vi är, vem vi vill bli och var vi befinner oss. I själva verket kompletterar 

Goffman och Risenfors uppfattningar varandra. Det går att utifrån svaren se det som att både elever och 

lärare är medvetna om att de kan behöva byta fasad. Centers fasad kan exempelvis antas bytas ut när hen 

går från att försöka förklara till en vi-och-dem strategi. Fasaderna som Center växlar mellan kan antas 

vara förutbestämda och inte skapade i nuet eftersom det är ett rimligt antagande att Center under 

intervjusituationen inte lägger ner tid och möda på att uppfinna något nytt. Istället tar Center helt enkelt 

till olika knep, byte av fasad, för att tillfredsställa den som intervjuar och göra sig förstådd. Det faktum 

att jag inte förstår den värld som Center försöker beskriva påverkar inte rollen i sig utan kräver att 

Center väljer en fasad som jag kan förstå. Därmed är det troligt att Center i situationen väljer bland 

färdiga fasader som vi båda kan känna till och förstå, vi-och-dem strategi med tillhörande fasad kan 

kännas som en trygg fasad att fly till. Den skapar också ett avstånd till den som intervjuar jämfört med 

den förklarande strategin som mer bjuder in intervjuaren att dela informanten värld.  

 

Eleverna visar att de definierar sig själva mot olika ”dom”. ”Dom” kan utgöras av andra elever, av lärare 

eller vuxna i allmänhet. De visar också att det finns ett ”dom” som utgörs av andra skolor. Bounty 

uppger att det under grundskoletiden var strikt förbjudet att ha mössa på sig inomhus. Hen fick aldrig 

någon förklaring till varför det var förbjudet utan hänvisades till att så var reglerna på skolan.81 

Romerska bågar berättar att det var förbjudet med mössa inomhus också under hens grundskoletid. Det 

var främst i matsalen som mössorna hamnade i fokus. Enligt Romerska bågar sa lärarna att det berodde 

på att det skulle kunna komma hår i maten om man hade mössa på sig. Både Romerska bågar och 

Mums-Mums, som också deltar i samtalet, menar att det bara var en hitta-på-anledning. Detsamma 

gäller för regeln om att inte ha jackorna med sig till klassrummet för att de skulle öka brandfaran och 

                                                 
80 Goffman, 1959, s.33 
81 Intervju med Twix och Bounty tid 3.30 
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försvåra utrymning vid brand. Romerska bågar och Mums-Mums säger att hela frågan om man får ha 

mössa på sig inomhus handlar om att det är gamla mossiga regler som vuxna försöker lära unga, men 

som inte är aktuella längre. Båda eleverna är dock väldigt tydliga med att det handlar om hur det var på 

grundskolan och att det inte är på samma sätt på gymnasiet. Det svåra på gymnasiet är att det är så olika 

regler beroende på vilken lärare man har, uppger Mums-mums.82 Den skillnad som synliggörs i dessa 

intervjuer och samtal handlar om hur elever visar en distans mellan där de befinner sig nu, gymnasiet, 

och hur det var tidigare, grundskolan. Men de påtalar också att det finns en skillnad mellan olika 

gymnasieskolor. Bland annat berättar Twix om hur en kamrat tvingas ta av sig mössan redan i skolans 

entré: ”Så fort hen kommer in på skolan måste hen ta av sig den. Och så står det folk så här utanför och 

säger åt henom.83  

 

Även lärarna talar gärna om att det finns skillnader mellan det egna gymnasiet och andra 

gymnasieskolor. Den vanligaste reaktionen från lärarna på skolan när jag berättar om mitt arbete är 

”Mössor? Det har vi inga problem med här!” alternativt ”Här är det inga problem, men du skulle se på 

NN-skolan”.84 Det är vanligen den intilliggande gymnasieskolan som nämns, men det kan också vara en 

annan gymnasieskola i samma kommun. Någon enstaka gång nämns en skola i en intilliggande 

kommun, men aldrig skolor längre bort. Goffman kallar den här typen av beteende för idealisering. 

Eftersom ett framförande ställer krav på att publiken verkligen förstår det budskap som förmedlas 

tvingas aktörerna ge publikens idealiserade intryck. Man kan något förenklat säga att Goffman menar att 

aktörerna spelar på publiken stereotypa förförståelse och använder den i eget intresse.85 Genom att 

berätta om hur det är på andra skolor skapas en idealiserad bild av den egna skolan som framstår som 

öppen och tolerant. Även om eleverna och lärare i andra frågor påtalat skillnader mellan individer och 

mellan olika team på skolan är de ändå helt samstämmiga i bilden av den egna skolan. De andra 

skolorna, som kan vara grundskolor eller gymnasium, framställs som de barbariska motståndare som 

Goffman menar krävs för att hålla samman ett team.86 

 

Där man inte har mössa 

Samtliga informanter blir tillfrågade om det finns någon plats eller något tillfälle som man inte bör ha 

                                                 
82 Observationsdagboken 141125, samtal med Romerska bågar och Mums-Mums 
83 Intervju med Twix och Bounty, tid 3.40 
84 Observationsdagboken 
85 Goffman, 1959, s.39, 43 
86 Goffman, 1959, s.187 
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mössa på sig. Flera av dem, bland annat Center, svarar att kyrkan är en sådan plats. Det är inte ovanligt 

att informanterna tillägger att de nog skulle ha mössan på sig ändå med förklaringen att de inte är 

religiösa. Twix säger under intervjun att hen skulle ta av sig mössan om hen märkte att någon störde sig 

på den. Hen säger att andra förvisso borde respektera valet av kläder och inte störas, men att det ändå är 

viktigare att man själv visar respekt genom att ta av sig mössan. Bounty instämmer i Twix åsikt men 

tillägger att hen egentligen tycker att det är jobbigt att känna sig tvingad till att ta av sig mössan 

eftersom hen känner sig naken utan. ”Det känns som att ta av sig byxorna någonstans eller så…”87 Twix 

och Bounty menar att det där med att inte ha mössa på sig i kyrkan är ett problem. Mössan kan ju var en 

del av outfiten, menar de, och en mössa kan mycket väl passa till kostym. Det är med andra ord inte 

självklart att man ska ta av sig mössan ens i kyrkan. De kommer fram till att det förmodligen skulle bero 

på vilka de umgås med om de skulle behålla mössan på eller inte av den enkla anledningen att det är 

viktigt att respektera andras åsikter. Även Center hävdar att det är viktigt att anpassa sig till 

omgivningen. Hen använder inte ordet respekt utan säger att det är viktigt att vara artig: ”Många anser 

att det är oartigt att ha på sig keps inomhus (…)och då blir man tillsagd att ta av sig den. Jaha. OK. Då 

får jag väl göra det då. (…) man vill ju inte vara oartig.”88 Plopp nämner restauranger som ett ställe som 

man inte har mössa på sig, men hen gör en skillnad mellan hur fina restaurangerna är. McDonalds 

kräver inte att man tar av sig mössan, medan en finare restaurang med vita dukar kräver att man tar av 

sig densamma. Dessutom beror det på sällskapet, menar Plopp. ”Mamma blir arg om jag har mössa på 

mig när vi äter hemma.”89 Sammantaget går det alltså att säga att det är både platsen och sällskapet som 

avgör om man har mössa på sig men att andras åsikter värderas högre än det egna utseendet. 

 

Genom sina uttalanden visar informanterna att de är väl bevandrade i etikettsreglerna. De vet om att 

man inte bör ha mössa på sig inomhus, en regel som de inte anser är speciellt viktig. Det är tveksamt om 

de är medvetna om den skillnad som föreligger mellan etiketten gällande mäns bärande av 

huvudbonader respektive det samma för kvinnor. Män bör hälsa på kvinnor genom att lyfta på 

huvudbonaden samt så gott som alltid ta av sig huvudbonaden inomhus, medan detta inte gäller för 

kvinnor.90 Det centrala för denna uppsats är att eleverna visar prov på att de förstår den grundläggande 

etikettsregeln om att tolerera andra utan att kritisera, något som alltså deras vuxna omgivning inte lever 

                                                 
87 Intervju med Twix och Bounty, tid, 6.09 
88 Intervju med Center, tid 8.46 
89 Intervju med Plopp s.3 
90 Ribbing, 2000. s.17-20 
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upp till.91 Nordström och Bohlin menar att identitetsskapande sker genom gränsdragningar och att det 

inte är ovanligt att dessa gränser markeras mot föräldrar, auktoriteter eller det som räknas som allmänt 

vedertaget.92 Informanternas uttalanden ger prov på allt detta. Plopp visar på en tydlig gränsdragning 

mellan sig själv och sina föräldrar i talet om att mamman inte vill att Plopp har mössa på sig när de äter 

hemma, medan Plopp tycker att det krävs en fin restaurang för att mössan ska tas av. På samma gång 

som Plopp ifrågasätter sina föräldrars gränser ifrågasätter hen också något som kan anses vara en allmän 

uppfattning. Detta gör också Bounty, Twix och Center när de talar om att de vet att man ska ta av sig 

mössan i kyrkan samtidigt som de försöker förhandla om alternativa uppföranden. Centers intervjusvar 

visar med tydlighet hur identitetsskapande sker genom att hen positionerar sig som inte religiös men 

medveten om andras åsikter och en vilja att framställa sig som artig. Gemensamt för samtliga 

informanter är att den fasad som visas upp präglas av tolerans, artighet och respekt för auktoriteter, men 

med små tendenser på uppror. Enligt Goffmans teori är det just så team fungerar. Medlemmarna i ett 

team binds samman av ett slags intimitet utan hjärtlighet, säger Goffman. Detta beror på att de måste 

samarbeta för att upprätthålla sin definition av verklighet, men att medlemmarna i övrigt inte har några 

band mellan sig. Medlemmarna tar sin plats i teamet, och kan till och med skydda varandra, vilket leder 

till att olikheter suddas ut.93 När informanterna berättar om när och var de inte har mössa på sig utgör de 

tillsammans ett team som består av snart sagt alla ungdomar i liknade ålder i mötet med det team som 

utgörs av vuxenvärlden.  

 

 

Avslutande diskussion & slutsatser 
 

Mössor kan kommunicera många olika roller och identiteter. En roll som bland annat Tarragona tar på 

sig är den som en pragmatiker där mössan enbart är ett funktionellt plagg som ska värma huvudet. Detta 

innebär inte att hen eller andra informanter, som säger att de anser att mössan är ett värmande plagg, 

utesluter andra funktioner. Informanten Tarragona är till exempel ytterst delaktig i att idealisera den 

egna skolan i förhållande till andra skolor genom sina uttalanden där den egna skolans, och kollegornas, 

tolerans och yrkeskompetens framhålls. Detta trots att Tarragona inledningsvis säger att mössor är ett 

                                                 
91 Ribbing, 2000. s.7 
92 Nordström & Bohlin, 2014, s.198f 
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plagg som värmer huvudet. Den mytbildning som sker om den egna skolan sker med hjälp av både 

lärare och elever. Mums-Mums och Romerska bågar är exempel på två elever som, liksom Tarragona, 

gärna talar om hur det är på andra skolor, men de anser att mössor är utseendekorrigerande. 

Undersökningen visar att informanterna kan ha olika uppfattning om mössornas funktion, vilket kan 

förklaras med att de spelar olika roller. Samtidigt är det också tydligt att de genom att positionera sig 

som en enhet jämfört med andra skolor som gör på andra sätt också tillsammans utgör ett team, en 

gruppidentitet. Att så tydligt utgöra en gemenskap som kontrasterar mot andra skolor stämmer väl 

överens med Goffmans teorier om att ett team är en samling individer som måste kunna samarbeta för 

att upprätthålla en definition av verkligheten och att det i stort sett är det enda de behöver ha 

gemensamt.94 

 

Trots att elever och lärare på skolan ibland är delar av samma team finns det olikheter även när de 

positionerar sig i förhållande till andra team. Generellt jämför lärarna främst den egna skolan med andra 

gymnasier och eleverna jämför mot grundskolan. Jag tolkar det som ett tecken på att skolan bör ses som 

ett övergripande, samlande team och att uppdelningen mellan bland annat elever och lärare kan 

betecknas som sub-team. De skillnader som finns mellan de olika sub-teamen beror på att de har 

definierat olika grupper som sina primära publik eller möjligen som ett annat team. För sub-teamet 

lärarna är det främst andra gymnasier som kan göra anspråk på att få definiera verkligheten och därmed 

hamnar de i fokus för försöken att framställa den andre i negativa ordalag. För sub-teamet eleverna är 

det främst grundskolan som kan göra anspråk på att få definiera verkligheten, det är också den skolform 

som eleverna är mest förtrogna med, och därmed uppstår ett behov av att tydliggöra skillnaderna. Det 

både elever och lärare visar prov på är det som Nordström och Bohlin kallar för vi-och–dem strategi. 

Genom att använda den strategin riskerar man inte att betraktas som avvikare eller i ett utanförskap, man 

påpekar ju ständigt att man inom den egna gruppen har en gemenskap som står i stark kontrast till det 

andra – det negativa. I detta sammanhang kan mössor alltså användas som en enande symbol både för 

det övergripande teamet och för de olika sub-teamen. Aktörerna intar roller som går ut på att bevara 

gemenskapen både inom sub-teamet och det övergripande teamet. Med andra ord en form av dubbel 

lojalitet. 
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Det finns fler strategier för att undvika utanförskap, en av dem kallar Nordström och Bohlin för 

självbestämmandestrategin. Den går ut på att tala om att det alternativa livet är självvalt. Pigalls 

tydliggörande att det är en viss sort som söker sig till den aktuella skolan kan ses som en del i en 

självbestämmandestrategi. Samtidigt måste vi också tolka Pigalls svar som en del i en vi-och-dom 

strategi. Pigall säger ju att de andra på skolan är på ett visst sätt, och det är svårt att inte tolka svaret som 

negativt, men att hen samtidigt är en del av skolan – fast annorlunda. Detta går att tolka som ett tecken 

på den dubbelhet som det innebär att vara lojal mot två team, men också som att identitet både är 

individuell och kollektiv. En tredje strategi för att undvika utanförskap kan vi se i svaren från 

informanterna Bounty, Twix och Plopp. Alla tre talar om vikten att var sig själv, att vara autentisk. 

Nordström och Bohlin kallar det också för autenticitetsstrategin och den handlar just om att ett beteende 

eller utseende kan försvaras med att det kommer från en individs innersta väsen.95 Det kan tyckas lite av 

en paradox att eleverna i talet om mössor visar på så många strategier för att undvika utanförskap, men 

som mössbärare är de faktiskt i minoritet på skolan. Genom valet att ha mössan på sig riskerar eleverna 

att sticka ut och enligt Goffman kan dessa aktörer närmast liknas vid sabotörer som teamet bestraffar i 

de bakre regionerna.96 Detta kan förklara dels varför eleverna vill rikta fokus mot hur det är på andra 

skolor och dels använder sig av olika strategier för att undvika utanförskap när de talar om mössor. 

Mössorna blir både inkluderande och uteslutande beroende på vilken publik föreställningen riktar sig 

mot. 

 

Mössornas utseende kan också vara inkluderande eller exkluderande, speciellt när det handlar om 

mössor i förhållande till kön. Flickorna på skolan verkar ha större handlingsfrihet i sitt val av mössor än 

pojkarna. I flera av intervjuerna tar beskriver informanterna tjejmössor som glada, i ljusa färger och med 

dekorationer i form av pälsbollar, tofsar, blommor och med glitter. Beskrivningen av tjejmössor är dock 

inte synlig bland de mössor som faktiskt bärs av flickor på skolan. Flickorna bär istället det som av 

informanterna beskrivs som killmössor. De är enfärgade i dämpade färger, utan dekorationer men kan ha 

ett litet märke där placeringen är viktig. Ambjörnsson och Fundberg stöder till viss del antagandet om 

att flickor till viss del har större handlingsutrymme än pojkar och att flickor generellt sett har lägre status 

än pojkar. Ambjörnsson skriver att flickorna i hennes undersökning visar på en ovilja att erkänna 

begränsande strukturella skillnader. De vill bli betraktade som självständiga och fria att välja.97 

                                                 
95 Nordström och Bohlin, 2014, s.201-205 
96 Goffman, 1959, s.78 
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Fundberg har förvisso studerat en relativt sluten värld, ett fotbollslag, och säger att det nödvändigtvis 

inte behöver se likadant ut i resten av samhället. Han finner ändå att pojkarna i fotbollslaget har svårt att 

förhandla kring maskulinitet. Sättet att var man på regleras hårt, främst i omklädningsrummet som är 

fritt från kontroll utifrån. Fotbollslaget är en plats där några ser sig själva som bärare av normalitet och 

där manlighet reproduceras snarare än förnyas, hävdar Fundberg.98 Då svaren i denna undersökning 

tyder på att flickorna har större möjlighet att röra sig i gränslandet mellan kvinnliga och manliga 

normer, bland annat gällande färger och former på mössorna, kan man se det som ett stöd för Fundbergs 

antagande om att manlighet är en process som regleras hårt. I ljuset av Ambjörnsssons och Fundbergs 

resultat bör användandet av mössor ses som en del i en rådande maktstruktur där den som hamnat långt 

ner i hierarkin försöker ta sig uppåt. Det är flickornas mössor som är de mest avvikande i förhållande till 

hur den uttalade normen för flickmössor ska se ut. Flickorna försöker i sitt agerande efterlikna de med 

högre status/makt alltså pojkarna. Flickorna i denna undersökning visar, till skillnad mot flickorna i 

Ambjörnssons text, att de är medvetna om att det finns en maktstruktur då de klär sig enligt den högre 

rankade manliga normen. Men det visar också på att de försöker erövra strukturen och kanske också 

omvandla den. Informanten Plopps uttalanden om att det är dagisfasoner att dela in något i killigt 

respektive tjejigt tyder också på att det finns en viss normkritik gällande könsstereotyper på skolan. Ett 

rimligt antagande är att pojkarna generellt sett har en mer normbevarande roll än flickorna som har en 

mer ifrågasättande roll.  

 

Lika svårt som pojkarna verkar ha att förhandla kring möjliga positioner i förhållande till manlighet, lika 

svårt har eleverna som intervjuats att förhandla i förhållande till vuxenvärlden. En informant menar 

förvisso att lärare äger rätten att oinskränkt härska i sitt eget klassrum. De övriga informanterna visar en 

vilja att vara delaktiga i beslut som rör dem själva och deras vardag. De lärare som förkommer som 

informanter löser den eventuella konflikt som bärandet av mössor inomhus skulle kunna innebära med 

att låta tiden ha sin gång och inte gå i affekt med eleverna. När konflikten uteblir brukar ytterplaggen 

åka av, säger lärarna. Lärarnas uttalanden om att de inte har några problem med att eleverna har 

mössorna på sig i klassrummet kan med andra ord handla om att lärarna menar att de inte gör det till en 

konflikt. I slutändan tycks det ändå som att det är lärarnas definition av verkligheten som är den som 

gäller, mössorna brukar ju åka av med tiden. Såväl lärare som elever verkar insatta i vad etikettsregler 

säger angående mössor, i alla fall det mest grundläggande. I intervjuerna framkommer det att eleverna är 
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mycket medvetna om att de bryter mot etikettsreglerna när de har mössor på sig inomhus, något som i 

ljuset av Daims berättelse kan tolkas som att det är ett sätt att protestera mot hur de upplevt att lärare 

generellt utnyttjat sitt maktövertag. De färger som är vanligt förekommande på mössorna på skolan, 

svart, grå och bordeaux kan också tolkas som att eleverna protesterar mot bristen på inflytande i 

vuxenvärldens regler. Nyanser av rött tolkas vanligen som ett tecken på uppror och förknippas bland 

annat med franska revolutionen. Svart förknippas med död, synd och fientlighet.99 Användandet av 

mössor som en symbolisk protest utgör en sammanhållande signal för det team som eleverna bildar och 

positionerar dem som något annat än de vuxna. I Goffmans begreppsvärld kallas detta för teammaskopi 

och går ut på att medlemmarna i ett team kan kommunicera med hjälp av små, hemliga signaler som i 

övrigt inte stör framträdandet.100 I detta sammanhang kan vi beteckna eleverna som rebeller och 

normkritiker medan lärarna främst upprätthåller fasaden som följer med deras yrkesroll. De väljer ju att 

fokusera på undervisningen istället för en eventuell konflikt. 

Eleverna är inte bara tydliga med att de är annorlunda än de vuxna. De positionerar sig också i 

förhållande till yngre elever. I talet om andra skolor berättar informanterna om den tydliga skillnaden 

som de upplever mellan grundskola och gymnasium. Center säger att grundskolan försöker uppfostra 

enligt gamla värderingar medan gymnasiet försöker hjälpa eleverna in i vuxenlivet. Andra informanter 

berättar gärna och målande om hur hemskt det var på grundskolan med en massa konstiga regler 

angående kläder och mössor. Regler som informanterna inte förstod meningen med. Den skola de nu 

befinner sig på, gymnasiet, beskrivs med hjälp av ord som att man får vara sig själv och tolerant. 

Goffman kallar detta beteende för idealisering och säger att det sker för att stärka det egna teamets 

gemenskap i syfte att upprätthålla sin egen definition av verkligheten. Idealiseringen går ut på att man 

förstärker det egna teamets positiva sidor medan man förstärker de negativa sidorna hos publiken eller 

det andra teamet.101 Skillnaden mellan grundskoleelever och gymnasieelever är också direkt visuellt 

iakttagbar. När en grundskola befinner sig på skolan syns en tydlig skillnad på utseendet av mössor. 

Grundskoleelevernas mössor är inte lika enhetliga som gymnasieelevernas. Bland grundskoleelevernas 

mössor förkommer mönster, klara färger, tofsar, bollar och även neonfärger. Det går inte att utifrån 

materialet säga om det beror på att grundskoleeleverna i högre grad än gymnasieeleverna vågar vara sig 

själva eller om det beror på att grundskoleeleverna ännu inte förstår att de förväntas visa upp rätt fasad 

till den roll de spelar och att de befinner sig i den främre regionen. 

                                                 
99 Jacobson, 2009, s.28-34 
100 Goffman, 1959, s. 156f 
101 Goffman, 1959, s. 39f 
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När det handlar om att positionera sig mot andra skolor är det inte bara eleverna som är inblandade, 

lärarna än minst lika delaktiga. Det finns dock en markant skillnad. Eleverna positionerar sig främst i 

förhållande mot grundskolor, medan lärare främst markerar skillnaden jämfört med andra gymnasier. 

Lärarnas berättelser om andra skolor påminner om hur elevernas idealiserande berättelser. Inte sällan 

framförs åsikter om att undersökningen om mössor egentligen borde ske på andra skolor där man 

antingen menar att det finns problem eller att eleverna är mer ”uniformerande” eller där man har en 

speciell klädkultur. Någon speciell klädkultur på den egna skolan uppges inte finnas utan här får alla 

vara som de vill. Ett par av eleverna instämmer i lärarnas uppfattning om andra skolor. Bounty och 

Twix berättar om hur en kamrat har det på sin skola där ”folk” står utanför och vaktar och säger till om 

någon bryter mot någon regel, som den att inte ha mössa på sig inomhus. Skillnaderna i elevers och 

lärares berättelser kan ses som ett tecken på att de är medvetna om att de har olika publik. Eleverna 

måste främst positionera sig som något annat än grundskoleelever och något annat än vuxna. Lärarna 

måste främst bemöta kollegor utifrån eller andra som debatterar skolor i exempelvis media. Den 

undersökta skolan ligger i en mindre attraktiv kommun vilket kan leda till att behovet att försvara sig är 

högre än normalt för de lärare som valt att arbeta där. Nordström och Bohlin tar upp olika strategier för 

att undvika utanförskap där den ena kallas för vi-och-dem strategin. Strategin är i allt väsentligt lik 

Goffmans idealiseringsbegrepp men Goffmans begrepp syftar till att vända den underordnade kulturen 

till något överordnat.102 Att tala nedsättande om andra skolor stärker både det egna teamet och blir ett 

sätt att försvara det egna valet att jobba eller studera på en skola i ett utsatt område. Både elever och 

lärare spelar alltså rollen som lojal teammedlem och skapar en kollektiv identitet. 

 

Det är inte bara i talet om andra skolor som mössor används som ett skydd kring den individuella 

och/eller kollektiva identiteten. Flera av informanterna, där ibland Mars, säger att hen i vissa fall 

använder mössor som ett sätt att dölja något icke önskvärt. Det kan handla om ansiktsformer, hår som 

inte ser ut som man önskar eller problem med hyn. Goffman erbjuder inget stöd för att tolka det 

beteendet eftersom fasader främst handlar om att aktören visar upp det som passar till rollen. Det är ändå 

inte omöjligt att tänka sig att en fasad också kan visas upp för att dölja icke önskvärda fenomen. I de 

sammanhang som mössor används för att dölja något kan man också tala om dem som ett manér. Manér 

är Goffmans begrepp för att beskriva tillfälliga sinnesstämningar eller känslor. Manér och personlig 

                                                 
102 Nordström och Bohlin, 2014, s. 203 
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fasad behöver inte nödvändigtvis säga samma sak. Det är fullt tänkbart att en roll har en tillbakadragen 

och dämpad fasad men ett aggressivt manér.103 Mössor som döljer kan alltså ses som antingen en del av 

en förväntad fasad för en tillbakadragen roll eller som ett mer tillfälligt manér som uppstår i 

interaktionen mellan olika roller, team eller publik.  

 

På samma sätt bör vi tolka användandet av mössor som ett sätt att synas eller få kontakt. De kan 

självfallet vara en del av en fasad men kan också vara ett manér. Frågan är om inte manér kan vara ett 

sätt att förändra och förnya fasader. Risenfors informanter menar att det är lätt att man gör det som 

förväntas och att det är svårt att bryta mönster. Den tyste förblir tyst.104 Att tillfälligt anlägga ett manér 

kan vara en del i en process att förändra fasaden. Den tyste kanske inte blir pratsam men i alla fall talbar, 

skulle Risenfors kanske säga. Goffman menar, som jag påpekat tidigare, att fasader är fasta och att 

publik och andra aktörer förväntar sig att vissa roller använder sig av vissa fasader. För den som träder 

in i en roll finns det ett begränsat utbud av fasader att välja mellan.105 Mer nutida identitetsforskning 

lägger, till skillnad från Goffman, mer vikt vid förhållandet individ kontext än vid själva individen. Både 

Ambjörnsson och Risenfors tar upp skolan som en viktig arena där identiteter omförhandlas och 

förnyas. Det kan vara på tiden att Goffmans teori anpassas och nyanseras för att ta till vara på resultatet 

av senare forskning. I så fall bör vi tala om fasader som något som förvisso finns färdiga och som vi 

förväntar oss vara ”rätt” i förhållande till rollen, men också att de med hjälp av tillfälliga manér kan 

anpassas, förändras och förnyas. 

 

Bo Reimer menade i sin artikel ”Inte som alla andra” att en logisk slutsats i det han kallar det 

postmoderna samhället är att individualiseringen ska öka. Reimer säger att vi i framtiden kommer att se 

ökande skillnader i uttryckssätt och att ungdomar mer kommer att förhålla sig till vad andra ungdomar i 

andra städer runt om i världen gör än till vad tidigare generationer svenskar gjort.106 Det finns inget i 

denna undersökning som tyder på att Reimar skulle ha fått rätt. ”Framtiden” är förvisso ett vagt begrepp, 

men Reimars artikel har ändå mer än 20 år på nacken så tendenser borde ändå gå att skönja. Bruket av 

mössor tyder på att de individuella uttryckssätten snarare minskar än ökar. Inte minst visar de roller som 

informanterna intar när de diskuterar var man inte har mössa på sig att det är så viktigt att skydda 

                                                 
103 Goffman, 1959, s. 30f 
104 Risenfors, 2014, s. 319 
105 Goffman, 1959, s.33 
106 Reimer, 1993, s.192 
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medlemmar inom teamet att olikheter tenderar att suddas ut. Det verkar med andra ord viktigare att 

skapa kollektiva identiteter än individuella. Informanterna förhåller sig inte heller till ungdomar i andra 

städer i världen som Reimer förutspådde, utan primärt till andra ungdomar i närområdet eller personer 

av annan ålder, även tidigare generationer. Resultatet i denna undersökning stämmer väl in med 

Ambjörnssons forskning då hon också kommer fram till att identitet är något som sker genom att 

individer speglar sig mot andra individer, och grupper mot andra grupper.107 Jag tänker inte sia om 

framtiden, Reimer får exemplifiera hur vanskligt det är, men det går att konstatera att resultaten i denna 

undersökning till stor del liknar Ambjörnssons ca fem år äldre resultat. Därmed vågar jag påstå att 

skapandet av identitet, både kollektiv och individuell också i fortsättningen kommer att ske i samspel 

med andra individer och andra team. Och någon plötslig förändring som medger att man förhåller sig till 

andra team än tidigare kan i alla fall inte jag se tecken på. 

Undersökningen visar att identiteter skapas inom teamets ramar. Den roll som en individ förväntas spela 

sätter också gränser för vad en individ tillåts göra, relationen mellan de olika teamen och publiken spelar 

också roll.  Därmed är inte en individ fri att skapa sin identitet utan det sker i ett ständigt samspel med 

omgivningen. Genom sanktioner och bestraffningar, som att bli kallad bög, kan teamen markera var 

gränserna går. Men mitt i denna ofrihet finns också talet om att det är viktigt att våga vara sig själv, att 

sticka ut, och det om att vissa etikettsregler är gammalmodiga. Det tyder på att medlemmarna i de team 

som förekommer i denna uppsats vill tänja på ramarna och definiera sin egen verklighet. 

 

En fråga som är återkommande i analysen av materialet är den om informanterna befinner sig i den 

främre eller den bakre regionen. Det är ingen lätt fråga att ta ställning till. Jag menar att skolan är något 

så unikt som både och samtidigt. Goffmans definition av den främre regionen är att det är den plats där 

aktörer omedvetet eller medvetet spelar roller inför en publik, ensamt eller i team. I den främre regionen 

kan också möten ske med andra team. Den bakre regionen är den plats där aktörerna kan kliva ur sina 

roller, slappna av, skoja med varandra och fritt prata om publiken eller medlemmar i andra team. Det är 

också en plats dit publiken inte har tillträde och där medlemmar i det egna teamet kan talas till rätta eller 

bestraffas.108 Exemplet med de två eleverna som mitt i ett klassrum börjar ändra på mössas plats på 

huvudet och skoja tyder på att elever med lätthet kan röra sig mellan de två regionerna och att de kan 

existera samtidigt i samma fysiska rum. Exemplet med eleven som gömmer sin randiga mössa i handen 

                                                 
107 Ambjörnsson, 2008, s.197ff 
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och slutligen lägger den i skåpet tyder på att skolan är en del av den främre regionen där man ständigt 

blir bedömd. Men vi har också det återkommande talet om att man får vara sig själv på skolan, vilket 

tyder på att eleverna egentligen vill uppfatta skolan som en bakre region. Avsaknaden av elever som 

faktiskt sticker ut pekar däremot på att eleverna agerar som om skolan är en del av den främre regionen. 

Även här kan det vara aktuellt att nyansera Goffmans teori till att tala om regioner som både mentala 

och fysiska platser. Goffman exemplifierar vanligen regioner som en fysisk plats som tydligt kan 

avgränsas med exempelvis en dörr.109 

 

Tar vi hänsyn till lärarnas uttalanden i undersökningen visar de att lärarna uppfattar att de befinner sig i 

den främre regionen. De spelar i alla delar av intervjuer, samtal och observationer rollen som den 

engagerade pedagogen och ämnesexperten och visar upp de för rollen förväntade fasaderna. De bär 

själva inte mössa på sig inomhus, de uppfattar mössor som ett klädesplagg som är till för att värma. Och 

de säger att de använder tiden i klassrummet till viktigare saker än att prata om kläder, nämligen till 

undervisning i aktuellt ämne. Skillnaderna mellan hur elever och lärare talar om och agerar på en fysisk 

plats visar att det som är en bakre region för någon kan vara en främre för någon annan. 

 

På den skola som undersökts säger man sig inte ha problem med konflikter gällande mössor eller 

ytterkläder. En slutsats är att det inte beror på att man har samma uppfattning om vad som är främre 

respektive bakre regioner utan att eleverna och lärarna nöjt sig med att positionera sig i olika team när 

det gäller den frågan. För de skolor som till äventyrs menar att mössor inomhus är ett problem kan det 

vara värt att fundera kring Goffmans regioner och vems verklighetsuppfattning som bör gälla. Skolan 

borde få vara lika mycket elevernas region som lärarnas, oavsett om man menar att man har publik eller 

står i kulisserna. 

 

 

 

                                                 
109 Se till exempel Goffman, 1959, s.100 och 104f 
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Sammanfattning 
 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur mössor används som en del i ungdomars identitetsskapande och i 

kommunikationen av densamma. Frågeställningarna som undersökningen grundar sig på är: Vad 

signalerar mössorna genom sitt utseende? Vilka identitetsskapande funktioner har en mössa? Vilka 

roller eller identiteter möjliggör användandet av mössor? Materialet som utgörs av intervjuer, samtal och 

deltagande observationer har analyserats med hjälp av Erving Goffmans teori om hur individer spelar 

olika roller med förväntade fasader när de interagerar med andra individer. Hur aktörer bildar olika team 

och hanterar publik diskuteras i uppsatsen liksom var på teatern de kan tänkas befinna sig. Goffman 

kallar de olika platserna som aktörer befinner sig på för främre och bakre regioner. Resultatet av 

undersökningen visar att mössor kommunicerar både individens uppfattning om sin identitet men att det 

sker i förhållande till övriga medlemmar i teamet och publiken, mössor kommunicerar också gruppen 

eller teamets önskade identitet. Det senare kommer främst till uttryck i talet om skillnaden mellan den 

egna skolan och andra skolor. Undersökningen visar också att aktörerna är mycket medvetna om de krav 

som omgivningen har på den roll de förväntas spela och att valet av mössa sker med farhågor om de 

sanktioner som kan drabba en aktör om den väljer ”fel”. I slutdiskussionen påpekas att Goffmans teori 

förvisso är användbar men att den har ett behov av anpassning så att den bättre stämmer överens med 

det nutida samhället och människor interaktion. 
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