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Sammanfattning 
I Lgr11 står det att elever i sin undervisning ska få förståelse för mode och trender 

och vilka signaler de uttrycker. Syftet är att få en förståelse för elevers 

uppfattningar om vad de uttrycker med sina kläder, vilket intryck de får av andra 

elevers klädsel och om eleverna anpassar sina kläder efter varandra. 

Frågeställningarna är: på vilka sätt uppfattar och beskriver elever andra elever 

utifrån deras kläder, anpassar eleverna i undersökningen sina kläder efter varandra 

och anpassar eleverna i undersökningen sina kläder efter situationer? Elever i 

årskurs nio på två olika skolor har besvarat ett frågeformulär och några elever har 

deltagit i intervjuer. Resultatet tolkas med habitus, doxa, genus och normer. 

Liknande litteratur är jämförd med resultatet i undersökningen. Resultatet visar att 

eleverna uppfattar och beskriver olika saker om andra elevers klädsel. Några 

elever ser personlighet, sinnesstämningar och vilka de populäraste plaggen på 

skolan är. Det finns vissa tendenser till att eleverna anpassar sig efter varandra då 

det gäller klädval. Några elever upplever att de finns andra som vill klä sig som 

dem och många köper kläder i samma butiker. Eleverna i undersökningen 

förändrar sina kläder efter olika situationer t.ex. när de ska träna eller på bröllop.  

Nyckelord: identitet, kläder, mode, trender, ungdomar 

 

  



   

 
 

Abstract 
Lgr11 states that pupils should have an understanding of fashion and trends and 

what it expresses. The aim is to gain an understanding of pupils ' perceptions of 

what they express with their clothes, what impression they get from other 

students' clothes and whether students adapt their clothes after another. The 

questions in this research are: in what ways pupils perceive and describe other 

students’ clothes based on their clothes, do the pupils adapt their clothes after each 

other and do pupils in the survey adapt their clothes after situations? Pupils in the 

ninth grade at two different schools have responded to a questionnaire and some 

students have participated in the interviews. The result is interpreted with habitus, 

doxa, gender and norm. Similar literature is compared with the results in the 

research. The result shows that students perceive and describe different things 

about other pupils’ attire. Some of the students can see personality, other can see 

moods and what the most popular garment is at school. There are certain 

tendencies that students adapt to each other when it comes to fashion choices. 

Some students feel that there are others who want to dress like them and many are 

buying clothes in the same shops. Students in the survey change their clothes for 

different situations such as when they are training or are going to weddings.  

Key words: identity, clothes, fashion, trends, youths 
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Inledning 
Under min tid på grundskolan fanns det plagg som blev väldigt populära. Några 

av dem var Adidasbyxor med tre ränder i sidan med knäppning från fållen längst 

ner och upp till linningen. Under en period bars en typ av brynja med glest nät 

utan på ett linne eller T-shirt med avvikande färg mot brynjan. Mjukisbyxor var 

väldigt populära under högstadiet och byxbenen var nerstoppade i sockorna. I 

slutet på grundskolan blev Crocs eller Foppatofflor populära.  

När det kommer nya plagg som blir populära är det lätt att vara skeptisk och inte 

välja att bära dem men med tiden blir de nya plaggen mer vanliga och till slut 

uppskattas plagget. Ett exempel på detta är då Foppatofflorna blev populära. 

Många började använda dem och det gick inte att förstå varför en plasttoffla 

kunde bli så populär.  

Med tiden kan ett plagg som många till en början upplever som fula bli ett 

uppskattat plagg som används av många. Därför är det av intresse att få en 

förståelse för hur mode sprids och vad det är vi sänder ut till de som finns runtom 

oss.  

Under mina studier till lärare i textilslöjd och bild har ingen under 

praktiktillfällena på textilslöjden undervisat om vad vi uttrycker med de kläder 

som vi bär. Mode och trender är viktigt att prata med eleverna om. Något som kan 

diskuteras är urringningar, om de är smakfulla eller vulgära och om alla elever har 

samma åsikter om vad som är smakfullt eller vulgärt. Det är också viktigt att 

eleverna kan reflektera över de val de gör då de designar plagg för att kunna 

uttrycka det de vill med plagget.  

Som lärare i textilslöjd behöver vi få förståelse för hur eleverna tänker och vara 

förberedda på nya trender i samhället då det är vi som bestämmer vilka material 

som ska köpas in. Det kan vara viktigt att ge eleverna möjlighet att delta vid inköp 

av t.ex. tyger till ett plagg för att de ska får en möjlighet att uttrycka det de vill. Vi 

måste försöka vara lyhörda och förstå vad det är eleverna vill uttrycka med de 

plagg som de designar och diskutera med dem för att de ska förmedlar det de vill 

med kläderna. Det kan även vara bra att få igång en diskussion om hur elever 

uppfattar varandras designade plagg för att se om de tycker lika eller inte.  

Att få förståelse för hur elever tänker kring mode, trender och de kläder som de 

själva bär kan vara till hjälp för mig i mitt framtida yrkesliv som textilslöjdslärare 

att kunna se hur eleverna gör sina val av kläder och få en förståelse för hur de klär 

sig för att kunna göra de rätta inköpen och kunna leda dem i deras designarbete.  

I kursplanen för slöjd står det i det centrala innehållet att elever i årskurs 7-9 ska 

få förståelse för ”Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de 

påverkar individen” (Skolverket, 2011:216). För eleverna är det viktigt att lärarna 

tar fasta på vad eleverna redan kan om mode och trender och att läraren kan hjälpa 
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eleverna att fördjupa de kunskaper som eleverna redan har. Därför undersöks hur 

elever uppfattar och beskriver andra elevers klädsel så att textillärare kan se 

kunskaperna som eleverna har om mode och trender. 

Att inom ett år gå från att tycka att ett plagg är fult till att bära det är ett spännande 

fenomen. Därför undersöks i denna studie om elever anpassar sina kläder efter 

varandra. I avhandling Vara och märkas beskriver en av informanterna att hon har 

ett mer ”vardags-jag” och ett mer ”uppklätt” jag när hon klär sig (Gianneschis, 

2012:93). Det visar att hon bär olika kläder i olika situationer. Därför blev detta en 

del i undersökningen och en hypotes författades. Min hypotes är att elever 

påverkas av varandra och den situation som de ska delta i när de väljer vilka 

kläder de ska köpa och använda.   

Syfte 

Syftet är att utveckla kunskap om elevers uppfattningar om vad de uttrycker med 

sina kläder, vilket intryck de får av andra elevers klädsel och om eleverna 

anpassar sin kläder efter varandra. 

Frågeställningar 

 På vilka sätt uppfattar och beskriver elever andra elever utifrån deras 

kläder? 

 

 Anpassar eleverna i undersökningen sina kläder efter varandra? 

 

 Anpassar eleverna i undersökningen sina kläder efter situation? 
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Litteraturgenomgång 
I litteraturgenomgången presenteras litteratur som introduktion till ämnet och 

litteratur som kommer användas som analys- och diskussionsverktyg. 

Introduktion till ämnet 

I avhandlingen Ungdom i nya kläder skriver Berit Wigerfelt (1996) om hur 

ungdomar tog del i ungdomskulturens framväxt på 1940-talet. 

Wigerfelt räknar med att det ska ha funnits ungdomskulturer redan i det 

förindustriella samhället men mer universellt breder den ut sig under 1900-talet. 

Vilket beror på de förbättrade kommunikationsmöjligheterna (Wigerfelt, 1996:22) 

Under 1940-talet får filmen ett starkt inflytande på ungdomar. 

Ungdomsvårdskommittén blir bekymrad för att ungdomar väljer att lägga sina 

pengar på kläder och nöjen i stället för att spara dem till ett ”högre mål”. Idealen 

svänger väldigt fort och det gör även modet. Filmen har en hög kommersiell kraft 

vilket även tidningar vill åstadkomma som börjar skriva om filmstjärnor. Det är 

inte bara kläder som filmen sprider ut. Kosmetikan sprids och börjar användas. De 

som inte tidigare kunnat framhäva sig själva med kläder och kosmetika får nu 

chansen. Ungdomar blir intresserade av sådant som framhåller deras personlighet 

och attraherade det motsatta könet. (Wigerfelt, 1996:139) 

Madeleine Hurd och Tom Olsson (2005) beskriver i boken Iklädd identitet hur 

identiteten går att koppla samman med kläder. Vi sätter på oss en offentlig mask 

för att kunna hantera de krav som vårt liv i samhället kräver. Våra kläder, gester 

och kroppsspråk är viktiga för vårt framträdande inför de vi möter. Formandet av 

vår identitet är inget tillstånd utan en process. Därför är ett tillstånd inte givet och 

kommer inte att vara för evigt. Identiteten går inte att skapa helt fritt. Den är 

beroende av ett sammanhang i samhället. Identiteten skapar skillnader mellan de 

som har liknande identitet och de som inte har det. Därför kan identiteten länka 

samman eller sära på personer. Kläder och kroppspråk kan användas som ett 

medium som kan användas för att skicka budskap. Detta används i böcker och 

TV-serier där de genom kläder försöker berätta vem personen är (Hurd & Olsson, 

2005:15-22). 

I boken Gör kläderna mannen? skriver Maja Jacobson (1998) om hur män klär 

sig i åldern 16-30år. Männen i studien använder sig av olika strategier när de 

väljer kläder. Några väljer att skilja sig från mängden medan andra inte har en 

sådan önskan. De finns ett växelspel mellan att vara unik och att vara en i gruppen 

genom att visa sin personlighet eller följa det som ses som normalt i gruppen. 

(Jacobson, 1998:266) 

Stil: När det gäller stil på kläder och utseende beskrivs den med former, linjer, 

proportioner, färger, textur och olika material. Vissa typer av plagg kopplas 
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samman med en viss grupp i samhället. Någon i kostym kan med detta materiella 

medel uttrycka en trovärdighet och makt (Jacobson, 1998:260). 

Genomestetiserad/stiliserad: Om en persons eller en grupps stil är genomtänkt 

och konsekvent bildas en samstämmighet mellan de olika plaggen en person bär 

eller mellan olika personer i en grupp. En personlig eller kollektiv stil kan 

innefatta en större eller mindre grad av gemensamma drag. Dessa gemensamma 

drag kan vara en viss typ av kläder, frisyrer, musik och ritualer m.m. (Jacobson, 

1998:260). 

I Kläder som språk och handling skrivier Maja Jacobson (1994) om hur unga 

kvinnor kommunicerar och skapar en identitet med sina kläder. 

Kommunikationsmodellen: En sändare skickar ett budskap till motagaren. För att 

detta ska fungera behövs ett medium för att översätta det som sändaren vill säga 

motagaren. Det sända medelandet kallas för kod och det som når fram till 

motagaren kodering. Det är inte säkert att dessa två överensstämmer. Det vill säga 

att motagaren inte får hela medelandet som sändaren försöker förmedla. Detta kan 

leda till missförstånd. När det gäller kläder kan detta se ut på följande sätt: med 

klädseln skickar sändaren ett budskap till motagaren. Kläderna som sändaren bär 

är utformningen av ett budskap, för att motagaren ska kunna förstå medelandet 

måste motagaren kunna samma kod som sändaren för att motagarens kodering ska 

stämma med buskapet som sändaren vill förmedla (Jacobson, 1994:23). 

Klädsel som tecken: Klädseln kan ses som ett tecken, en helhet av ett innehåll. 

Klädseln består av våra plagg som är enheter som bär budskap. Plaggen bär 

budskap genom dess färg, form och stil. Vilken mening ett plagg får beror ofta på 

vilka andra plagg de används till (Jacobsoon, 1994:24f). 

Symboler: En symbol är något som representerar något annat än sig själv. 

Långbyxor är inte bara ett plagg utan det har länge setts som ett tecken för manligt 

kön. Symboler kan vara väl synliga eller mindre synliga och officiella eller 

inofficiella. Officiella symboler är sådana som är allmänt känd och inofficiella 

symboler är sådana som fungerar som igenkännande inom en grupp. En känd 

klädsymbol är de som tävlar för ett land under ett olympiskt spel när de har 

dräkter som kopplar dem till ett land (Jacobson, 1994:25f). 

I boken Bordel de mode skriver Cay Bond (2002) om kläder som kultur och det 

personliga uttrycket. Den ekonomiska verkligheten i huvudsak i västvärlden 

handlar om konsumtion. Det har blivit ett sätt för oss att identifiera oss själva och 

vår omvärld. Intressen, kunskap, tid och pengar har stor del i hur vi väljer att 

uttrycka oss och hitta en tillhörighet. Handeln tvingas följa konsumenternas val av 

produkter och reklambyråer försöker få konsumenter att välja en specifik produkt. 

Konsumtionen har ökat på grund av media och reklam. Vi använder oss av 

produkter som signalerar ut vissa saker. Det kan vara vilken bil vi kör, vad vi äter 

och hur vi bor. Dessa koder visar på en tillhörighet i samhället. Varumärken 
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arbetar för att få en relation mellan produkt och konsument. De vill att 

konsumenten ska känna en tillhörighet i varumärket (Bond, 2002:149–152) 

Under 1970-talet hamnade den svenska textil-och konfektionsindustrin i kris. 

Många fabriker fick läggas ned för att det blev för dyrt att producera produkterna i 

Sverige. Det blev billigare att flytta tillverkningen till Asien där lönerna är väldigt 

låga. Detta hände till följd av att det svenska folket började köpa billigare kläder 

för att kunna konsumera mer. Kvalité och yrkesskicklighet värdesattes inte lika 

högt längre utan det blev viktigare att hitta ett lågt pris (Bond, 2002:43f).  

I konsumentverkets (2011) studie beskrivs hur ungdomar konsumerar. Den tar 

upp hur ungdomar tänker före ett köp, vad de köper och vad de tycker efter köpet.  

Före köpet: Om ungdomar ska kunna vara aktiva konsumenter behöver de ett 

ekonomiskt kapital som de själva förfogar över. Bland ungdomar varierar 

beloppet som de förfogar över varje månad väldigt mycket. Det visar att de 

ekonomiska förutsättningarna varierar ungdomars emellan (Lundby, 2011:34-

102). 

 

Köpet: Ungdomar gör inköp inom många områden: kläder och skor, livsmedel, 

restaurang/café, nöjesupplevelser, samt hygienprodukter och kosmetika. Det är 

väldigt många elever som inom en tid på tre månader köpt kläder eller skor. Det är 

oftast denna kategori som ungdomar prioriterar bort när de har mindre pengar 

(Lundby, 2011:103). 

 

Efter köpet: Studien visar att 23% av de som deltog i undersökningen och som 

minst köpt ett klädesplagg eller ett par skor är missnöjda med produkten. 

Tekniska prylar var det få som var missnöjda med. Det är 51-84% av ungdomarna 

som inte valt att klaga eller lämna tillbaka produkten de är missnöjd med. Den 

vanligaste orsaken är att de ”inte orkade” (Lundby, 2011:82). Det visar sig också 

att missnöje bland skor och kläder är större när de tänker på trender, när de inte 

tänker på kvalité, när de inte planerar sina inköp och när de inte jämför pris inför 

köp (Lundby, 2011:82-90). 

Analys- och diskussionsverktyg 

I avhandlingen Vara och märkas vill Gianneschi (2012) bidra med en ökad 

förståelse för kläder och hur varumärken blir åtråvärda och meningsfulla för en 

person eller flera personer. Han försöker få en förståelse för hur hans informanter 

väljer de kläder de bär och hur de vill att andra ska se på dem utifrån sin klädsel. 

Han skriver även om erfarenheter och föreställningar om de egna och andras 

formande av det yttre när det kommer till pengar, köpkraft, priser, aktivitet och 

varumärken. Hans avhandling som handlar om hur deltagarna i undersökningen 

vill bli sedda i sina kläder och hur de byter kläder för en viss aktivitet 

(Gianneschi, 2012). Detta är en viktig utgångspunkt för denna undersökning. 

Gianneschi skriver att det är lättare att se det som sticker ut mot det som ses som 

mer vanligt då det gäller klädsel. Det är en balansakt att hålla sig osynligt normal 
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och att låta personligheten synas. Att få den uppmärksamhet som är önskad 

upplevdes svår men vissa informanter förstod vilka kläder som de ska använda vid 

ett visst tillfälle för att få önskad uppmärksamhet. Vissa plagg används först av en 

liten grupp och kan sedan spridas vidare. Till en början kan plagg kopplas till en 

viss grupp t.ex. esteter. Plagg kan också kopplas samman med egenskaper hos 

bäraren. Vissa uppskattar att köpa många plagg för lite pengar och andra vill ha 

plagg med märken och kvalité som är dyrare och köper färre plagg. En av 

deltagarna i undersökningen upplever att hon alltid bedöms och kategoriseras 

utifrån hennes yttre (Gianneschi, 2012 s96-194). 

Många i Gianneschis undersökning upplever att de har en vanlig stil med en 

inriktning mot en annan stil t.ex. riktar en informant sig mot en mer rockig stil. De 

vill utrycka sin personlighet lagom mycket. Gianneschi menar att det är svårt att 

se vad som är ett uttryck för stil och personlighet och vad som är bekvämlighet, 

trygghet och normalitet. Plagg kan bäras som en trygghet mot världen. 

Uppmärksamheten kan riktas mot något specifikt för att framhäva något som drar 

till sig uppmärksamhet eller för att flytta fokus för att dölja någon annan del av 

kroppen. Kläderna anpassas efter situation och beroende på vad personen i 

kläderna vill uppnå eller förändra sina kläder mot. Kläderna anpassas också 

beroende på vilken aktivitet som skulle genomföras. (Gianneschi, 2012 s91-111) 

I Fanny Ambjörnssons (2003) avhandling I en klass för sig skriver hon om hur 

tjejer i den svenska gymnasieskolan skapar genus. Hon har lagt fokus på hur 

genus skapas i samverkan med klass, etnicitet och sexualitet. Hon studerar hur 

tjejer upplever att en tjej ska vara och hur tjejerna väljer att förhåller sig efter hur 

de anser att en tjej ska vara. Hennes empiri visar att det som är norm (det 

normala) för tjejerna är att vara homosocial och heterosexuell. Heterosexuell är de 

som i en kärlekssituation väljer någon av det motsatt könet och homosociala är att 

välja vänner med samma kön (Ambjörnsson, 2003 s51-136).  

Ambjörnsson undersöker även hur tjejerna använder kroppen som symbol och 

redskap för att förhålla sig till det som ses som kvinnligt (det kvinnliga idealet). 

Att göra kroppen kvinnlig är också en norm för tjejerna vilket skapar genus. För 

att normer ska bli synliga måste det också finnas avvikelser från normer. 

Avvikelser från en norm är det som inte är önskvärt i ett visst sammanhang, här är 

det att inte vara heterosexuell och homosocial. Det är genom avvikelser från 

normer som normer blir mer uppenbara (Ambjörnsson, 2003 s22-183). 

I Erling Bjurströms (1997) Högt och lågt-smak och stil i ungdomskullturen 

beskriver han skillnaden mellan stil och smak, hur de arbetar tillsammans och hur 

de kan framträda i ungdomskulturer. Boken är uppdelad i olika delar och den som 

används i denna undersökning är del 2 som heter ungdomsstilar. 

Stil: I alla personer, handlingar och objekt finns oftast en stil. Det går i alla fall att 

betrakta, bedöma, eller värdera utifrån det som ses som ett stilperspektiv. Stil 

hjälper oss att kategorisera, klassificera och värdera olika delar i livet så som det 
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sociala livet, estetiska uttryck eller personer. Stil kommunicerar både avsiktligt 

och oavsiktligt (Bjurström, 1997:153). 

Smak: Stil och smak går att koppla ihop. Om vi klär oss på ett speciellt sätt ger vi 

uttryck för vår smak men har fortfarande en stil. Vi kan uttrycka vår smak genom 

att göra ett fritt val. De saker som vi omger oss med som vi valt eller äger kan ge 

indikationer på vår smak (Bjurström, 1997:153f). 

Stiliseringsprocess: Stiliseringsprocess uttrycker både stil och smak. Där det finns 

sociala aktörer som bearbetar och sammankopplar olika saker eller plagg till en 

enhetlig stil. Stiliseringsprocessen är de faktorer som kopplar samman individen 

med den sociala stilen. Det är aktörerna inom stilar som får den att spridas. Media 

kan delta i stiliseringsprocessen och vara med och sprida den (Bjurström, 

1997:154f). 

Stilar reproduceras och sprids inte på egen hand.  För att stilar ska reproduceras 

behöver den genomgå en stilisering för att nå ut till en större publik. Bjurström 

(1997) skriver att det behövs aktörer som genom olika handlingar sprider stilen 

vidare. Stiliseringen börjar redan vid inköpet av plagg och görs mer fullständig då 

den kombineras med plagg ur garderoben. Detta gör att ingen stil är helt ny och en 

stil blir aldrig helt reproducerad. Varumarknaden och mediebranschen hjälper till 

med spridningen av stilar men det förklarar inte varför den plockas upp av andra 

(Bjurström, 1997:155). 

Det finns ett examensarbete som har liknade tema som denna undersökning. Den 

heter Trendiga kläder främjar det individens utvecklande av en trygg identitet 

som är skriven av Veronica Norman (2006). Den handlar om att hitta sitt eget 

visuella uttryck och att finna en trygg identitet i skolan. Det liknar detta 

examensarbeta så till vida att det handlar om trendiga kläder eller populära kläder. 

Skillnaden är att detta arbete inte riktar in sig mot den enskilda personens känsla i 

kläderna utan mer se på hur elever ser på andra elevers kläder och om de anpassar 

sina kläder efter varandra. 
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Teori 
I teoridelen presenteras Pierre Bourdieus begrepp, Toril Mois om genus med 

koppling till Bourdieus begrepp och Fanny Ambjörnssons om queerteori och 

normer. Deras begrepp kommer att förklaras för att skapa en tydlig bild av dem 

innan resultatet analyseras med deras begrepp under rubriken analys.  

Habitus 

Habitus är vårt praktiska sinne som får oss att agera på ett visst sätt i en situation. 

Detta kan jämföras med bollsinne eller speluppfattning när det gäller idrott. Enligt 

Bourdieu är det förmågan att använda egenskaper som finns där som vi oftast inte 

reflekterar över att vi har (Bourdieu, 1994/2004:37f). Habitus är inneboende 

egenskaperna som ger oss ett sätt att se på världen, tolka och röra sig m.m. Dessa 

inneboende egenskaper kan både vara medvetna och omedvetna (Bourdieu, 

1994/2004:18). 

Enligt Bourdieu är agent en person som är aktiv i en viss grupp. Han uttrycker att 

habitus kan förklara den likhet i stil som förenar erfarenhet och tillgångar hos en 

enskild agent eller hos en grupp av agenter. Det vill säga att individen föds in i en 

miljö med en viss struktur som individen formas av. Någon som växer upp på 

landet formas i en annan struktur än någon som bor i en stad. De får olika 

kunskaper och syn på saker och ting, habitus (Bourdieu, 1994/2004:18). 

Habitus utgör medfödda principer för tydliga och särdragna egenskaper. Det kan 

handla om att vissa föds i rikare familjer än andra. Detta formar individen till att 

uppskatta vissa saker eller att uppföra sig på ett visst sätt. Någon som har lite 

pengar behöver se till att göra en bra investering vid köp av produkter medan 

någon annan som har mycket pengar kan köpa allt den vill ha. Enligt Bourdieu ger 

habitus upphov till skiljaktighet, eftersom de antingen bygger på olika principer 

eller aktiverar gemensamma principer (Bourdieu, 1994/2004:19). Vi har alltid att 

göra med social positionering för att hitta en social plats i en grupp. Detta gör vi 

genom att visa våra tillgångar som en biljett in i gruppen (Bourdieu, 

1994/2004:15). 

Habitus utgör även ett klassificeringsschema där vi betraktar och gör indelningar i 

vad som är bra eller vad som är dåligt, vad som är kul och vad som är tråkigt. 

Enligt Bourdieu kan olika agenter ha delade uppfattningar, något som är viktigt 

för en agent kan vara helt oviktigt för en annan agent. Detta betyder att habitus får 

oss att se världen på ett specifikt sätt när andra ser det på ett helt annat sätt 

(Bourdieu, 1994/2004:19). 

Fält är en socialt skapade grupp eller arena där vi människor strider om positioner 

och erkännande. I den socialt skapade arenan skapas en gemensam uppfattning 

om vad som är viktigt. Det som inte är ifrågasatt i ett fält kallas för doxa. De 

personer som finns i den socialt skapade arenan omprövar hela tiden doxan som 
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kan komma att förändras när det finns något annat som börjar ses som viktigare i 

den sociala arenan (Bourdieu, 1994/2004:107).  

Normer  

Ambjörnsson (2003) skriver att normer existerar endast då det finns en tydlig 

motpol. Bland tjejerna i Ambjörnssons undersökning var normen att inte ha hår på 

benen. Den tydliga motpolen blir då att ha hår på benen. Det finns inte en norm 

som är fast utan de måste hela tiden omprövas. Detta betyder att det inte finns 

någon fast eller stabil normalitet (Ambjörnsson, 2003:22f).  

Normer är enligt Ambjörnsson beroende av sammanhang, tid och plats. De 

konkurrerar om vilken norm som är viktigast, samverkar med varandra eller finns 

sida vid sida. Ett exempel på detta är om en tjej kommer till skolan hårt sminkad 

ses det som en avvikelse från normen men om det sker på ett disco upplevs det 

som normalt (Ambjörnsson, 2003:29). 

Den heterosexuella matrisen är enligt Ambjörnsson det som begripliggör hur vi 

utifrån vår kropp bör bete oss för att ses som en kvinna eller man. Den beskriver 

hur en kvinna ska vara och hur en man ska vara men den beskriver också att vi är 

man eller kvinna. Enligt Ambjörnsson går det att säga att den heterosexuella 

matrisen ligger till grund för vad vi uppfattar som norm för kvinnor och män 

(Ambjörnsson, 2003:15). 

Det normala är det vanligast förekommande och det som ses som eftersträvansvärt 

för att inte sticka ut. Ambjörnsson menar att det går att se det som ett 

maktförhållande. Förr i tiden utövades makt med hjälp av vapen, skrämsel och 

materielbegränsning. Nu anpassar sig individer allt mer efter normer genom en 

övertygelse om att det gör en lyckligare. Detta är ett omedvetet beteendemönster 

(Ambjörnsson, 2003:21). 

Queerteori 

Enligt Ambjörnsson (2003) är queerteori en inriktning som undersöker sexualitet 

som en normativ ordning. Genus har länge setts som genusrelationer som är 

hierarkiska men queerteorin drar det längre och ser det även i sexualiteten. Det 

som idag ses som det normala är den heterosexuella tvåsamheten, men det har inte 

alltid varit så. Det betyder att normen inte alltid är den samma på alla platser, i 

alla situationer och i alla tider. Queerforskare förklarar därför inte heterosexualitet 

som en biologisk drift (Ambjörnsson, 2003:14). 

Queerforskare menar att vissa sexuella handlingar kan göra så att de avviker från 

den heterosexuella normen. Normen är i denna situation de som är heterosexuella 

med en monogam tvåsamhet ur samma generation som inte använder sexuella 

hjälpmedel. Därför skiljer queerforskare på heterosexuella beteenden och 

normativ heterosexualitet. En 70-årig kvinna som uppskattar att ha sex med 20-

åriga män ligger därför på gränsen till vad som ses som normativ heterosexualitet 

(Ambjörnsson, 2003:14f). 
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Queerteori är en allmän inriktning inom den feministiska teoribildningen. Inom 

den feministiska teoribildningen beskrivs att manligt och kvinnligt är kulturellt 

och socialt skapat istället för att vara en okomplicerad biologisk utgångspunkt. 

Det finns skilda åsikter om hur långt det bör dras (Ambjörnsson, 2003:12). 

[…] medan somliga teoretiker menar att människor agerar som de gör på grund 

av vilka de är, menar andra att man blir den man är på grund av hur man agerar 

(Ambjörnsson, 2003:12). 

Det postrukturalistiska perspektivet (en del av queerteorin) är det genusperspektiv 

som Ambjörnsson (2013:12f) influeras av. Med det menas att det inte finns ett 

naturligt eller biologiskt kön som bestämmer identitet som kvinna och man, det är 

en effekt av våra handlingar. Genus måste ständigt återskapas för att vara 

övertygande därför kan inte genus ses som ett statiskt tillstånd. Enligt 

Ambjörnsson bidrar inte handlingar som händer en gång till att skapa genus utan 

det är de upprepade handlingarna som bidrar till genus. Att fnissa med 

tjejkompisarna en gång bidrar inte till att skapa genus men kan göra det om det 

ofta upprepas. (Ambjörnsson, 2003:12f) 

Mois tolkning av Bourdieu 

Moi tolkar Bourdieus tankar om kön och genus på följande sätt. Hon beskriver att 

Bourdieu tänker sig kön som en socialt rörlig enhet som bär olika sammanhang. 

Kön visas väldigt sällan i ett rent område av sig själv och det finns därför inget 

könskapital. I ett fält är det enligt Bourdieu alltid det symboliska kapitalet som är 

det relevanta i fältet men det går ändå att i de flesta nuvarande sociala 

förhållanden se att det är mer positivt att vara manlig och mer negativt att vara 

kvinnlig (Moi, 1999:291). Bourdieu ser den manliga dominansen som den ledande 

dominansen men det är inte alltid det är en fördel att vara man i en social situation 

(Moi, 1999:289). Om en kvinnas sociala ställning och habitus analyseras är det 

lätt att överskatta en specifik social faktor som kvinnlighet då det kan vara fler 

faktorer som kan påverka den sociala ställningen i ett fällt, vilket kan vara sådant 

som kön, ras, klass och ålder (Moi, 1999:291).  

I Mois läsning av Bourdieu lyfter hon fram Bourdieus kategorier som bestäms i 

förhållande till andra kategorier. Detta betyder att i vissa sammanhang behöver 

inte kvinnlighet vara ett negativt kapital. Enligt Bourdieu kan i vissa sammanhang 

kvinnlighet omvandlas från skuld till fördel. Ett exempel är att svarta kvinnor 

oftare slutför en collageutbildning i USA i jämförelse till svarta män. Här kan, i 

ett rasistiskt samhälle, den mörka hyn ses som ett negativt kapital men kvinnlighet 

inom utbildningsområdet får ett positivare kapital än ett manligt. Kvinnligt 

negativt kapital kan vägas upp med symboliskt kapital eller det symboliska 

kapitalet kan tappa i värde för att agenten i fråga är kvinna (Moi, 1999:292f).  

I den fortsatta texten används begreppen i teoridelen vid analys av resultatet. 

Begreppen och källorna från teoridelen diskuteras i diskussionen. 
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Metod 
I kapitlet redogörs hur empirin tagits fram för att besvara syftet. Empirin samlades 

in med hjälp av frågeformulär och intervjuer för att få förståelse för hur elever 

uppfattar andra elevers klädsel. Detta är en kvalitativ- och 

kvantitativundersökning som genomförts med hjälp av frågeformulär och 

intervjuer (Backman, 2008). Frågeformulären är kvantitativa då de är mätningar 

som sammanställts statistiskt. Det som räknas som kvalitativt är de metoder som 

inte är siffror och tal utan det är verbala formuleringar som i detta fall är 

intervjuer (Backman, 2008). Frågeformulär användes för att med frågeformulären 

få en stor bredd där många deltar och förmedlar sina uppfattning om kläder. 

Intervjuerna användes för att få djupare svar där deltagarna kunde förklara sina 

uppfattning om kläder. För att både få en bredd och ett djup på frågorna 

kombinerades dessa två metoder. I kursplanen för slöjd står det att elever ska få 

kunskap i mode och trender, vad kläder signalerar och hur det påverkar eleven 

(Skolverket, 2011). Därför utfördes undersökningen på textilslöjdslektioner för att 

det är där som elever och lärare arbetar med mode och trender. 

Urval  

I undersökningen gjordes ett strategiskt val. Två skolor valdes ut, en skola som 

ligger i ett samhälle och en skola som ligger i en stad. Skolan som ligger i ett 

samhälle tre mil utanför stadsskolan kommer i rapporten att kallas SKOLA 1. 

SKOLA 1 valdes för att jag har möjlighet att bo i närheten och min 

grundskolegång genomfördes där. 

Skolan som ligger i en stad, ca 1,5km från stadskärnan kallas i undersökningen för 

SKOLA 2. På SKOLA 2 var det möjligt att åka från samma boende, min praktik 

har genomförts på skolan och textilslöjdsläraren på skolan har jag 

kontaktuppgifter till. 

Både frågeformulär och intervjuer genomfördes med årskurs nior på de båda 

skolorna. Niorna valdes ut för att de gått igenom eller påbörjat alla årskurser i 

grundskolan och kan berätta om alla årskurser. Alla elever som var närvarande 

besvarade frågeformuläret. De elever som deltog i intervjuerna lottades fram. 

Lärarna kontaktades före undersökningen på telefon för att se om det var möjligt 

att genomföra undersökningen under en textilslöjdslektion. 

Presentation av informanter 

Under insamlandet av empiri användes frågeformulär i fyra grupper och intervjuer 

med några av eleverna.  

På SKOLA 1 finns två årskurser med 9:or och på textilslöjdslektionerna är det 

bara en grupp som har textilslöjd. De utgörs av elever som har gjort valet att ha 

textilslöjd när de fick välja mellan textilslöjd och trä- och metallslöjd inför årskurs 

8. Skolan ligger centralt i samhället och elever som bor i byar runtom bussas in till 

skolan.  
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På SKOLA 2 finns det tre grupper som har textilslöjd. På skolan finns det fyra 

klasser med 9:or och eleverna på denna skola valde också mellan de båda 

slöjdarterna inför årskurs 8. På SKOLA 2 var det bara flickor som valde 

textilslöjd. Även till denna skola bussas elever från byar och samhällen i närheten 

till skolan. Båda skolorna ligger i en kommun i norra Sverige.  

I undersökningen besvarade 43 flickor och 6 pojkar frågeformuläret, 8 flickor och 

3 pojkar deltog i fokusgruppsintervjuer och 4 flickor deltog i enskilda intervjuer. 

På SKOLA 1 var det några elever som avböjde att delta i en intervju. Då lottades 

nya elever fram. Det var en flicka som var frånvarande i en av grupperna på 

SKOLA 2. Resterande elever var alla närvarande när undersökningen 

genomfördes. 

Intervjustudie  

I gruppen på SKOLA 1 genomfördes två fokusgruppsintervjuer. Intervjufrågorna 

finns i bilaga 1. Den ena genomfördes med tre flickor och den andra med tre 

pojkar. Den med tre flickor lottades fram bland alla men det var några som valde 

att inte delta, då lottades nya fram. Denna intervju kallas intervju A. Den andra 

intervjun som utfördes var med tre pojkarna. De valdes ut för att den första 

intervjun blev med bara flickor och kunde då jämföras med gruppen med bara 

pojkar. Det drogs lott bland de sex pojkarna för att få fram tre att intervjua. Denna 

grupp kallas intervju B. 

I de tre grupperna på SKOLA 2 genomfördes i förstagruppen en 

fokusgruppsintervju med tre tjejer (intervju C) och med en flicka (intervju D). I 

den andra gruppen gjordes två enskilda intervjuer (intervju E och F). I den tredje 

gruppen genomfördes två intervjuer, en fokusgruppsintervju med två flickor 

(intervju G) och en intervju med en flicka (intervju H). De elever som deltog 

lottades fram bland alla deltagare i grupperna. Det var ingen som valde att inte bli 

intervjuad på SKOLA 2  

Genomförande av intervjuerna 

En semi-strukturerd intervju användes för att eleverna själva skulle få styra vad de 

ville prata om men att fortfarande ha en strukturerad fråga att gå tillbaka till (Bell, 

2006). I undersökningen användes fokusgruppsintervjuer och enskilda intervjuer. 

Det utfördes fokusgruppsintervjuer för att få se ett samspel mellan eleverna och 

för att se om de kom fram till en gemensam uppfattning. Bell (2006) skriver att 

det är värdefullt att använda sig av fokusgruppsintervjuer för att få ett mer 

ingående svar om hur människors tänker och varför det är så.  Bell skriver också 

att det kan vara svårt att höra vad som sägs på en ljudinspelning i en 

fokusgruppsintervju (Bell, 2006). Deltagare i en fokusgruppsintervju 

argumenterar för sina åsikter och får uppfattningar inom det ämne som diskuteras 

inför de övriga deltagarna i gruppen (Davidsson, 2007). Det utfördes enskilda 

intervjuer för att se om det framkom liknande svar i de enskillda som i 

fokusgruppsintervjuerna. Intervjufrågorna formulerades mer mot hur det ser ut på 
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skolan i helhet än mot den specifika personen för att det inte skulle bli för privat, 

så att de inte skulle våga svara.  

Vissa intervjufrågor har inte använts i resultatdelen då inget relevant utifrån syfte 

och frågeställningar framkom eller att vissa frågor blev ledande. Intervjuerna 

varade mellan 5-15 min efter att frågeformulären fyllts i. Ljudet spelades in på 

dator under intervjuerna. Detta för att kunna analysera materialet flera gånger och 

för att kunna transkribera vad eleverna har sagt. Elevernas namn noterades aldrig 

under intervjuerna för att de inte ska kunna kopplas tillbaka till eleven, inte ens 

för mig som har träffat dem. Under vissa intervjuer förekom det störningar av 

olika slag bl.a. kom en handledare in som behövde prata med eleverna och dörren 

öppnades av en elev. 

Frågeformulär 

På SKOLA 1 svarade 10 flickor och 6 pojkar på frågeformuläret. Frågeformuläret 

finns i bilaga 2. Alla var närvarande vid undersökningstillfället. På SKOLA 2, i 

gruppen som slagits ihop, går i vanliga fall 16 flickor men vid 

undersökningstillfället var en frånvarande. I de två andra grupperna går 9 flickor i 

den ena gruppen och 13 flickor i den andra gruppen. Vissa frågor i 

frågeformuläret används inte då det ej tillförde undersökningen något relevant 

utifrån syfte och frågeställningar. 

Genomförande av frågeformuläret 

Frågeformuläret hade både fasta svarsalternativ och öppna där informanterna fick 

möjlighet att skriva egna svar. I frågeformuläret användes öppnafrågor där 

eleverna själva fick författa ett svar, kategorifrågor där eleverna får välja endast 

ett angivet svar och alternativfrågor där det finns angivna svar som de får välja 

mellan (Bell, 2006). Jag var närvarande under den tiden som eleverna svarade på 

frågeformuläret. De hade möjlighet att fråga mig om de var osäkra på vad som 

menades med någon fråga. 

Bearbetning av intervju 

Alla intervjuer från undersökningen transkriberades från ljudfiler på datorn (som 

jag använt för inspelningen) till text. Vid första transkriberingsgenomgången togs 

inte t.ex. pauser och skratt med utan detta gjordes när citat användes i rapporten. 

Detta för att lättare få en uppfattning om gemensamma teman i intervjuerna som 

inte framträdde lika tydligt genom att bara lyssna på intervjuerna. Namn som 

nämnts av elever vid intervjuerna har plockats bort för att skydda dem. 

Stadsnamn, samhällsnamn och klubbnamn som nämnts vid vissa tillfällen har 

markerats inom parantes och ersatts med t.ex. (staden), (samhället) och (laget). 

Kortare pauser i intervjun har markerats med ett kommatecken. För att underlätta 

läsningen i kommande kapitel får varje intervju som genomförts en bokstav. I 

tabellen nedan (tabell 1) visas bokstaven för vilken intervju, vilken skola som 

intervjuerna genomförts på och hur många som deltog i respektive intervju. 
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Tabell 1 visar vilka deltagare, vilken skola 

och hur de olika intervjuerna benämns i 

den kommande texten. 

 

Intervju Skola Deltagare 

A   3 Flickor 

B   3 Pojkar 

C   3 Flickor 

D   1 Flicka  

E   1 Flicka 

F   1 Flicka 

G   2 Flickor 

H   1 Flicka 

 

 

 

Några av elevernas svar presenterades som citat i resultatet för att visa vad de 

säger så att det inte gjordes endast en tolkning av det. Det som jag sagt i citaten 

visas med fetstil. 

Bearbetning av frågeformulär 

Alla frågeformulär från undersökningen bearbetades gruppvis. Frågeformulären 

slogs samman för båda skolorna och delades in i flickor och pojkar. Det var 

endast på SKOLA 1 som det var pojkar som deltog i den textila undervisningen. 

Resultatet av frågeformuläret jämfördes med resultatet av intervjustudien för att 

hitta likheter och skillnader. Även i frågeformuläret har namn som nämnts 

plockats bort och ersatts på samma sätt som beskrivs i bearbetning av intervju.  

Forskningsetiska principer 

De forskningsetiska principerna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning användes för att göra en etisk undersökning. Till undersökningen 

användes de fyra huvudkraven: 

 Informationskravet Eleverna fick veta vad undersökningen skulle 

användas till. Eleverna fick veta att det var frivilligt. De fick dock inte 

veta att de kan avbryta sitt deltagande för att det inte finns namn 

kopplade till intervjuer eller frågeformulär. 

 Samtyckeskravet Eleverna gav samtycke genom att delta. Frågorna var 

inte av etiskkänslig karaktär så samtycke inhämtades ej från 

vårdnadshavare. De som deltog i intervjuer fick avbryta den om de ville 

eller välja att inte svara på någon fråga. Ingen valde att hoppa över någon 

fråga eller avbryta intervjun. Ljud spelades in under intervjuerna och alla 

som intervjuades gav sitt medgivande till det. De informerades att det 

bara skulle användas till undersökningen. 

 Konfidentialitetskravet Elevernas namn antecknades aldrig för att de inte 

ska kunna kopplas samman med just en elev. De som intervjuades fick 

veta att deras namn inte skulle användas men att någon skulle kunna lista 

ut i vilka klasser som intervjuerna genomförts i eftersom att jag har 
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besökt skolan och att det är endast bland årskurs nior som 

undersökningen genomförts  

 Nyttjandekravet Empirin användes endast i forskningsändamål. 

(Vetenskapsrådet, 1990). 



   

21 

 

Resultat 
I kapitlet vissas resultat från undersökningen. Resultatkapitlet delas in i tre delar: 

elevernas uppfattning om varandras klädsel, elevers anpassning av kläder i olika 

situationer och elevers anpassning av kläder efter varandra. Intervjuerna tilldelas 

en bokstav i kapitlet metod i tabell 1 som visar vilken skola och hur många som 

intervjuas vid det tillfället. 

Elevers uppfattning om varandras klädsel 

Eleverna fick under intervjuerna beskriva om de anser att kläder och personlighet 

hör ihop. I intervju A är flickorna lite splittrade i frågan. De utrycker sig på 

följande sätt: 

Tycker ni att kläder och personlighet hör ihop? 

- Men alltså jag kan ju klä mig alltså hur jag vill, och ha min personlighet men, 

det är inte säkert att det märks i mina kläder hur jag är. 

- Men det det brukar också liksom ofta, brukar man ju, typ alltså bara så här klä 

sig halverst som man känner sig, typ 

- Ja 

- Ja du menar typ om man är trött så drar man på sig sköna kläder för att, ja för 

att det är skönt. 

Här diskuterar de om att de har en egen personlighet som inte förändras 

beroende på kläderna de använder men att det händer att de klär sig efter hur 

de känner sig. De fick en följdfråga för att förtydliga när det gäller kläder och 

sinnesstämning. 

Så ni menar att sinnesstämningen också kan spela av sig i kläderna? 
- Ja 

- Ja 

- Jag är alltid trött 

- Men det kan också vara så här att, en tjej kan klä sig som alltså typ killigt eller 

pojkigt så och då liksom, då tänk man att hon är nog ganska pojkig i sättet. 

- Ja 

- Men kanske inte  

- Som jag klär mig i killkläder ibland, jag tror inte att jag är så pojkig i sättet så 

- Nej 

Här konstaterar de att sinnesstämningen spelar roll för hur de klär sig. De 

börjar också diskutera att kläderna kan ge signaler om hur en person kan vara. 

Att en flicka i mer pojkiga kläder kan upplevas mer pojkig i sättet. Men en av 

flickorna upplever att hon inte är pojkig men klär sig ibland i killkläder och 

det håller de andra med om. I intervju B berättar de tre pojkarna att de kan se 

personlighet i kläderna, i alla fall ibland. De fick berätta när de ser 

personlighet i kläderna. 

När kan man se personligheten och när kan man inte se personligheten i 

kläderna?  
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- Ja men till exempel ”Emos” de klär sig ju, annorlunda svart och sådant, hela 

tiden, de sticker ut lite 

Men de som inte sticker ut, klär de sig efter personlighet? 
- De klär sig i svart  

Här beskriver en av pojkarna att de som sticker ut visar personlighet i 

kläderna, han hävdar att om stilen är annorlunda så sticker personen ut ur 

mängden. Han berättar att de flesta klär sig i svart men att ”emos” som också 

klär sig i svart sticker ut. I intervju C anser de tre flickorna att nästan alla på 

skolan klär sig likadant men att alla är olika. De menar att de kan se 

personlighet i kläder ibland. De upplever att de kan se små skillnader i 

kläderna som uttrycker personlighet även när många har liknande kläder. 

Flickorna i intervju C berättar också att kläderna kan skicka ut andra signaler 

än vad personen har på insidan. En av flickorna i intervju C uttrycker sig så 

här: ”Alltså ibland kan det ju vara att någon som klär sig bara i svart och ser 

jätte arg ut kan vara arg också, men ibland är de glada”. En av de andra 

flickorna håller med. Flickorna berättar om hur de upplever att elever på 

skolan klär sig. Om de klär sig som de vill eller efter det mode som finns på 

skolan. 

Klär sig alla som de vill eller klär de sig efter det mode som är på skolan? 

- Jag tror att de klär sig efter mode de flesta  

- Ja  

- Ja man kan ju så klart influeras, eller vad säger man 

- Ja 

- Det är klart att om det är någonting som liksom är så här alla klär sig i det då 

kanske det är fler som klär sig så, men 

- Men det är ju oftast snyggt också, alltså så här de flesta, det är ju oftast fina 

grejor som alla affärer säljer 

- Och då köper väl folk det 

Här är flickorna inne på att det kan vara så att de influeras av varandra när de 

ser flera som har liknande plagg. Men det menar också att det kan bero på att 

det är de kläder som de flesta upplever som fina i butikerna. I intervju D 

berättar flickan att kläder och personlighet hör ihop och att kläderna ska 

spegla personligheten. Hon berättar hur personligheten i kläderna kan visas. 

Hur visar man personlighet i kläder? 
- Öh a öhm, men typ, om man, är hårdrockare så har de ganska, hårda 

rockkläder, om man typ så här, ja jag vet inte vad jag ska ta för exempel, men 

som ja, jag, gillar bekväma kläder, om de inte är bekväma, så använder jag de 

inte, så jag är som en bekväm person kan man säga, men jag vet inte, men, jag 

tror du förstår. 

Flickan i intervju D menar att kläderna kan visa hur de som bär kläderna är 

som person.  Hon beskriver att en hårdrockare ofta har rockkläder medan hon 

som är bekväm väljer bekväma kläder. I intervju E går flickans tankar i 

samma banor som hos de tre pojkarna i intervju B. Hon menar att det går att 

se personligheten i kläder hos de som har en mer extrem stil. Några exempel 

som hon ger är de som har fluffiga kjolar eller klänning. Om det inte är någon 

med extrem stil anser hon inte att de kan se personlighet i kläderna. Flickan i 
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intervju E fortsätter med att berätta om hennes vänner klär sig efter sin 

personlighet. 

Klär sig dina vänner efter sin personlighet? 

- Näee, det tycker jag faktiskt inte, för att, man kan va så olik från hur man, ser 

ut att vara, så nej det tror jag inte 

Här uttrycker hon att hon inte ser personligheten i kläderna som hennes vänner 

bär. Flickan i intervju F menar att kläder och personlighet hör ihop i alla fall lite. 

Hon berättar om en annan flicka i klassen som har en lagtröja. Hon menar att 

flickan visar sin personlighet, för att flickan i klassen gillar laget och vill visa sitt 

stöd för laget. Informant F säger att om de klär sig i det senaste modet kan det 

vara så att de vill att andra ska lägga märke till det. Hon menar att hon kan se vad 

personer är intresserad av och hur de vill bli uppmärksammade. I intervju G 

berättar flickorna att kläder och personlighet hör ihop. 

Tycker ni att kläder och personlighet hör ihop? 

- Ja, eller ja jag tycker det, i alla för de mesta tycker jag att det hör ihop, alltså 

man kan ju, man dömer ju personer väldigt snabbt, och då känns det som att de 

som är udda så de dömer man ganska fort för att de har väl lite uddaklädstil, om 

man säger så udda och udda men, de som inte, klär sig som alla andra, nu låter 

det jätte hemskt men  

- Men jag håller med dig man kan ju kolla, träffar du någon som kanske inte har 

kanske jättemycket färgglatt eller antingen jätte jätte svart, eller på något vis så 

att du kollar ju ofta snett på dem, du kanske inte tänker på vad de har på insidan, 

men, det betyder inte att det är något fel på personen 

- Näe man dömer ju folk hur snabbt som helst 

- Ja det är väl också en sak som i (den här staden) att man dömer mycket av 

utseendet, även om den har jättefin insida. 

- Ja 

- Men oftast då har de ju, ja många ändå fin stil 

- Ja, jo det tycker jag 

- Fast de har väl, jag tycker det är modigt om man vågar ha sin egen stil, för det 

visar ju ofta personligheten också 

De två flickorna menar att de för det mesta kan se personlighet i kläderna. De 

diskuterar även att det går snabbt att döma någon efter deras klädstil. Speciellt 

då det är någon som klär sig på ett annat sätt än de flesta andra gör. De menar 

att det är svårt att se bort från ytan och att det är modigt att våga visa upp en 

egen stil. De två flickorna i intervju G berättar även om de någon gång haft 

fel när det gäller kläder och personlighet. 

Har ni någon gång märkt att ni haft helt fel utifrån kläder eller stämmer 

oftast klädstil och personlighet? 

- Ja, jag har haft fel någon gång, jag har tyckt lite konstigt men om en, person 

men jag har pratat med den ja vi har varit i någon grupp eller på skolan och så 

typ, och då har man märkt att den personen är jätte trevlig, eller sådant, så att 

ibland kan man bli chockad  

- Ja men det är ju klart att man dömer ju folk snabbt, och om det är folk som ser 

annorlunda ut så det är klart att man dömer de ju, efter deras utseende, så det är 

klart att man dömer de ju, efter deras utseende, så det är ju klart att det blir fel 

ganska många gånger, fast samtidigt känns det som att det blir mer rätt än fel, 

när man dömer folk, alltså efter utseende 
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Här berättar de två flickorna att de haft fel om personer som de har dömt efter 

utseendet. De berättar att det blir fel ganska många gånger när de dömer andra 

efter klädseln men att det stämmer mer ofta än att det blir fel. I intervju H berättar 

flickan att det går att klä sig på ett sätt och ha en helt annan personlighet, men att 

många klär sig efter sin personlighet. 

I intervjuerna fick eleverna berätta om vilket det populäraste plagget på skolan 

är. Flickorna i intervju A säger att det vanligaste plagget bland tjejer är svarta 

tajta jeans och på överkroppen en fluffigare färgglad tröja. Bland pojkarna hävdar 

de tre flickorna att det är jeans, chinos (en bomullsbyxa som liknar kostym byxor) 

och T-shirt som är det vanligaste. Flickorna i intervju A menar också att klädvalen 

förändras beroende på vilken årskurs eleverna går i, speciellt bland pojkarna. 

Bland flickorna menar de att det är mer lika genom alla årskurser på skolan. De 

anser att pojkarna börjar bry sig mer om kläderna nu när de går i årskurs nio. De 

menar också att pojkarna inte anstränger sig lika mycket då de gäller kläder. De 

tre pojkarna i intervju B berättar om plagg som bärs på skolan. 

Vilket är det populäraste plagget på skolan? 

- Svart  

Är modestilen svart? 

- Näe jag har ingen aning jag tror inte de flesta killar bryr sig så speciellt mycket 

- Kepsar 

Vad har de flesta killarna då? 

- Keps, keps 

- Kepsar 

Tjejerna då? 

- Ja det är ju en helt annan historia 

- Sockar 

Här kommer pojkarna fram till att det populäraste plagget på skolan bland 

pojkarna är keps och att flickorna har sockar på sig. En av pojkarna hävdar att 

de flesta pojkarna inte bryr sig så mycket om kläder. En pojke säger att det 

populäraste plagget är svart men han utvecklar inte sina tankar vidare. 

Flickorna i intervju C anser att de populäraste plaggen på skolan är 

peplumtröjor (en tröja med en volang som går ut från midjan), jeans från 

Carlings eller svarta tajta jeans. Flickornas toppar har alla möjliga färger från 

vit till blommig. Flickorna i intervju C säger att pojkarna ofta har blåjeans, 

chinos i färgerna röda, blå, gröna, beige, svarta, gula eller vita och de har 

också vanliga tröjor i olika färger beroende på vad de har för byxor. I intervju 

D håller flickan med om tajta svarta jeans eller tajts är populärast men säger 

att de också kan vara blå. Hon säger att det är det som är det vanligaste 

plagget på skolan. Hon berättar också om populära kläder bland pojkarna. 

Vad är det populäraste plagget på skolan bland killarna? 

- Okej killar, men det är ju så här typ så här chinos, säg vi typ sådana, och typ så 

här skjortor, eller bara så här T-shirt med så här V-ringade, det brukar 

jättemånga ha, det är typ det jag lägger märka till 

Vet du ungefär vilka färger de brukar använda? 

- Alltså ehh byxor brukar vara typ så här beige, eller svarta, mest beige ehh, fast 

det kanske, alltså T-shirten det är ju jätte stor variation 
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Här håller hon med om att chinos är vanligt bland pojkarna och att de oftast är 

beige eller svarta. Hon håller också med om att T-shirt är vanligt och hävdar 

att de flesta har V-ringning. Flickan i intervju E anser att mörkare färger är 

vanligare nu på hösten. I intervju F håller flickan med de tidigare intervjuade 

men lägger till att det är vanligt med Converse (skor gjorda av bomullscanvas 

och gummisula) och skinnjackor bland flickor. Bland pojkar lägger hon till att 

de har en typ av basebolljacka som går att köpa på Intersport som hon berättar 

att de står EC på. Hon säger också att det är fler polkar som börjat använda en 

typ av kofta.  

Är det samma för alla klasser? 

- Njae, det beror väl på vilka personer som går i de olika klasserna, ja där det är, 

vissa har haft samma kläder på sig, samma sorts kläder på sig hela tiden. Vissa 

har som börjat förändras nu. De som är som populärare och lite coolare än alla 

andra, de varierar sig lite. 

Här förklarar hon att en del har haft samma kläder genom hela skolgången 

men att de som är populärare förändrat sig och varierar sig oftare. De två 

flickorna i intervju G instämmer också med det som de övriga berättat. Det är 

många som använder jeansleggins och Converse. De berättar om pojkarnas 

kläder. 

Killarna då? 

- Jag tycker att jag ser killar i T-shirt hela tiden, killar har T-shirt det är det de 

drar på sig, och sen ser man liksom så här någon i typ, ja men typ så här att vi 

ser någon ser man i så här kofta då tänker man helt plötsligt att de är så här jätte 

mode, inte mode beroende men tycker om mode ganska mycket för att alla 

andra går omkring i T-shirt men egentligen är det bara för att, han liksom han 

fryser så han måste liksom, det är väl typ T-shirt eller så är det sån här hoodies 

som man drar över huvudet liksom utan dragkedja det är också ganska vanligt 

- Mmm 

- Annars kör väl basicjeans har väl många också 

- Ja men jeans har alla, så det räknas liksom till alla, och så här volang till tjejer 

och sen så T-shirt räknas till killarna 

Här beskriver de att pojkar väldigt ofta har T-shirt och om någon använder en 

kofta så upplevs den personen som väldigt mode intresserad. Hon säger också att 

”hoodies” utan dragkedja är väldigt vanliga. De diskuterar om jeans för både 

flickor och pojkar så de fick en följd fråga: 

Är det någon skillnad på era jeans och killarnas jeans? 

- Tjejerna har nog ofta tajta, jämfört med killarna  

- Just nu är det modernt med tajta alltså slimmat, fast samtidigt så tycker jag att 

jag ser fler killar, alltså inte så tajta jeans som vi har men de är fortfarande 

tajtare än liksom så hära 

Så de är inte baggy? 

- Nej, precis det är ju liksom antingen eller, liksom det finns ju folk som har 

liksom ändå tajta jeans men de sitter ju inte åt som våra, för det är ju jag tycker 
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att det blivit mer så, än alltså en så här baggyjeans 

- Ja, fast, när jag var typ när vi var mindre då hade ju killarna även när de hade 

jeans som var lite större så att de hängde ju eller någonting men killarna har ju 

kanske fortfarande häng du ser ju, den övre delen av kallingarna men det är inte 

- Men det är samtidigt inte lika påsigt som det var när man var lite, det är mer 

liksom så här de liksom man ser ändå att det är ben någonstans i liksom byxorna 

- Men det tycker, är snyggt faktiskt att de ska ju inte se för stora ut, de ser det 

bara ut som att de gjort fel klädval 

-Jag tycker också det är snyggt 

De två flickorna i intervju G berättar då att flickornas jeans är tajtare i jämförelse 

med pojkarnas jeans men att pojkarnas jeans har blivit tajtare än vad de varit 

tidigare. De beskriver att antingen har de stora jeans eller lite smalare, där det går 

att utskilja benen i byxorna. I intervju H svarar flickan att det vanligaste plagget 

på skolan är Converse och att det är ungefär lika vanligt hos både flickor och 

pojkar. Hon säger att hon kan sitta och titta ner och se Converse överallt. Hon 

säger att det inte är alla som har dem men majoriteten. Modellen och färgen menar 

hon också varierar.  

Sammanfattning 

Eleverna beskriver att det både går att se personlighet och att det inte gör det i 

kläder. Många upplever att det är lättare att se personlighet hos de personer som 

klär sig på ett eget sätt i jämförelse med många andra. Två flickor beskriver att det 

går fort att döma personer efter deras klädsel, speciellt de som sticker ut från 

mängden. Några beskriver att de anpassar sina kläder efter sinnesstämning. De 

beskriver också att de kan klä sig på många olika sätt men att de fortfarande har 

kvar sin personlighet.  

Eleverna berättar att jeans, peplumtröjor, T-shirt, Converse och chinos är väldigt 

populära plagg. De berättar också att klädseln är annorlunda i olika årskurser. 

Kläderna skiljer sig åt för flickorna och pojkarna men att det finns gemensamma 

delar. Pojkarna har börjat använda mer tajta jeans nu än vad de gjort tidigare men 

de är inte lika tajta som flickornas. Både flickor och pojkar har Converse. 

Färgerna är oftast mörka då det gäller byxor och på överkroppen varierar det i 

många färger.  

Frågeformulär 

I frågeformuläret ställdes frågan: Är dina kläder viktiga för dig? Här svarade 

45flickor och 3pojkar ja. Det vill säga 96% av flickorna och 50% av pojkarna 

anser att kläderna är viktiga. Resterande 2 flickor och 3 pojkar svarade nej.  

Eleverna fick också frågan: Har du någon gång känt dig retad eller blivit kränkt 

på grund av de kläder du har på dig på skolan? På denna fråga svarade inte en av 

flickorna. Av flickorna svarade 7st ja och 39 nej bland pojkarna svarade alla nej. 

Det vill säga att 15% av flickorna som svarade på frågan någon gång känt sig 

retad eller kränkt när de gäller deras klädsel.  



   

27 

 

Eleverna fick sedan frågan: Har du fått komplimanger för de kläder du har använt 

på skolan? På frågan svarar 46 flickor och 3 pojkar ja på frågan och 1 flicka och 3 

pojkar nej. Det betyder att 98% av flickorna och 50% av pojkarna har fått 

komplimanger för de kläder de burit på skolan.  

I frågeformuläret besvarade eleverna frågan: Kan man på dina vänner se vilken 

personlighet de har utifrån deras kläder? På frågan svarar 25 flickor och 2 pojkar 

ja och 22 flickor och 4 pojkar nej. Det betyder att 53% av flickorna och 33% av 

pojkarna kan se personlighet i sina vänners kläder.  

De fick sedan frågan: Behandlar dina vänner dig på ett annat sätt om du klär dig i 

finare kläder? På frågan svarar 5 flickor och 1 pojke ja och 42 flickor och 5 

pojkar svarade nej. Det vill säga att 11% av flickorna och 17% av pojkarna 

upplever att de blir behandlad på ett annat sätt om de klär sig finare. 

I frågeformuläret beskriver en av flickorna sin klädstil på följande sätt: 

Jag gillar att ha bekväma kläder på mig men ändå så att det ska se ut som jag 

bryr mig om vad jag har. Jag brukar ofta ha en tröja och jeans på mig eller linne 

och kofta istället för tröjan. Jag gillar inte stilen som de flesta ungdomar i 

(staden) har på sig. Jag tycker att det är väldigt tråkigt när alla klär sig likadant. 

Jag gillar också att ha på mig kjolar. Min klädstil på skolan är annars än min 

hemma, på skolan är jag mer avslappnad än och bekväm än hemma. 

Hon menar att kläderna ska vara bekväma men hon vill att det ska synas att hon 

bryr sig om de kläder hon har. Hon bär oftast en tröja och jeans eller linne och 

kofta. Hon gillar inte stilen som de flesta ungdomar i staden har och att det är 

tråkigt när alla klär sig likadant. Hon klär sig mer bekvämt och avslappnat i skolan 

än hemma. En av pojkarna beskriver sin klädstil på följande sätt: 

Metal, svart 

Pojken beskriver sin stil som Metal och svart. Många av pojkarna skriver att de 

ofta har chinos eller jeans och T-shirt eller tröja. En av pojkarna skriver att han 

ofta har keps. 

Eleverna fick ytterligare en fråga där de fick beskriva de kläder de bar den dagen 

som undersökningen genomfördes. De vanligaste plaggen var de som beskrevs när 

de fick frågan om vad det är som är det populäraste plagget på skolan i 

intervjuerna. Det vill säga tighta jeans som oftast är svarta men ibland också ljusa. 

Converse var det många som bar den dagen och bland flickorna var det vinröda 

och vita som nämndes flest gånger, många flickor nämnde också att de bar 

stickade tröjor vilket inte framkom under intervjuerna. Bland pojkarna var chinos 

väldigt vanligt, även svarta jeans och T-shirts. 

Sammanfattning 

I frågeformuläret svarade majoriteten av flickorna och hälften av pojkarna att 

deras kläder är viktiga för dem. Bland eleverna svarade mindre än en fjärdedel av 

flickorna att de blivit kränkta eller retade på grund av deras kläder. De övriga 

eleverna upplever inte att det blivit kränkta eller retade på grund av deras klädsel. 
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Nästan alla flickor och hälften av pojkarna har fått komplimanger för de kläder 

som de burit i skolan. Lite mer än hälften av flickorna och mindre än hälften av 

pojkarna menar att de kan se personlighet i sina vänners klädsel. Mindre än en 

fjärdedel av både flickorna och pojkarna upplever att de blir behandlad på ett 

annat sätt om de väljer att ta på sig finare kläder. En flicka beskriver i 

frågeformuläret att hon har en bekväm stil men ser till att det syns att hon 

anstränger sig när det gäller kläder. Hon skriver att stilen som de flesta i staden 

har är tråkig. Många av pojkarna skriver att de ofta har chinos, T-shirt eller tröja. 

När eleverna beskrev sina kläder kom det fram många likheter med vad de anser 

är de populäraste plaggen på skolan. Det var bl.a. Converse, tighta svarta jeans, 

chinos och T-shirtar. 

Elevers anpassning av kläder efter varandra 

  

Under intervjuerna fick eleverna beskriva om de anser att alla elever på skolan 

klär sig som de vill. I intervju A berättar de tre flickorna om vilka kläder de 

upplever att elever på skolan bör använda. 

Vilka kläder är det man ska ha? 

- Sådana här, finare kläder jag vet inte 

- Men typ det är säkert en del som vill klä sig som typ, en babian men vågar inte 

så de klär sig som, normalt som ja 

Som alla andra eller? 

- Ja, typ 

Detta visar på att eleverna anser att det finns en del som vill klä sig mer 

utmärkande men som inte vågar, så de klär sig efter det som ses som normalt 

på skolan. De tre pojkarna i intervju B säger att alla klär sig som de vill. I 

intervju C berättar de tre flickorna att de flesta eleverna klär sig som de vill och 

att det är svårt att svara för hela skolan då de inte känner alla. De hävdar att det 

är svårt att veta om alla elever på skolan bär de kläder som de vill ha på sig 

eftersom att alla bär kläder. Flickorna menar att de flesta klär sig som de vill. I 

intervju D anser den intervjuade flickan att alla borde använda det de gillar och 

inte påverkas av vad andra tycker. Därför menar hon att alla elever klär sig som 

de vill, och om inte borde de göra det. I intervju E berättar flickan om hur 

elever på skolan klär sig. 

Klär sig alla elever på skolan som de vill? 

- Vet inte, de kanske känner sig påverkade av andra kanske, eller vissa kanske 

inte vågar komma med vissa, grejer för att de är rädda att man ska få en 

kommentar, eller någonting men annars tror jag att man gör det 

Flickan menar att vissa kan känna sig påverkad av andra. Hon menar att det 

kan vara så att vissa är rädd för att klä sig i vissa kläder för att de kan få en 

negativ kommentar. Detta liknar det som flickan som går på samma skola i 

intervju F berättar. Hon menar att de flesta elever klär sig som de vill men att 

det kan vara någon som vill klä sig på ett” udda speciellt sätt” men inte vågar 

göra det. 
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Så de flesta håller sig till ungefär samma kläder? 

- Nja, inte alla men, det är väl några som allmänt inte vågar sticka ut som 

egentligen kanske skulle vilja sett ut på ett annat sätt men inte gör det, men det 

finns ju de som gör det också. 

Här beskriver flickan att inte alla håller sig till samma kläder utan att det kan vara 

några som inte vågar sticka ut trots att de egentligen skulle vilja våga klä sig mer 

på ett eget sätt.  I intervju H berättar en flicka från skolan som ligger i staden 

(SKOLA 2) om sina tankar kring andra elevers val av klädsel. Hon menar att det 

finns vissa elever som klär sig på ett visst sätt bara för att passa in men att ganska 

många klär sig som de vill. I intervju G diskuterar de två flickorna som går på 

SKOLA 2 om stadens betydelse för de kläder som bärs i den. Flickorna hävdar att 

eleverna på skolan klär sig som de vill. 

Klär sig alla elever på skolan som de vill? 

- Eh de flesta har det är egentligen ganska samma stil i (staden) skulle jag tycka 

- Ja men (staden) är så liten, samtidigt 

- (Staden) är så liten att, far man på Gina Tricot och köper en tröja de flesta har 

de på sig, det är väl en trendsättning 

- Ja men jag tror att det är för att det är så litet så att det liksom det är svårt att 

sticka ut, för då tror man liksom att nä men de klär sig som det senaste fast 

egentligen så är det vad de tycker om själva men det är bara att alla andra tycker 

om det också så då blir det som så här, då tänker man inte på att det sticker ut 

lika mycket  

Men tror ni att det beror på att det finns få affärer i staden eller är det på 

grund av att det är lite folk som bor här? 

- Alltså det finns ju ändå många som typ jag har flera vänner de har väldigt 

annorlunda stil jämfört med alla andra, eller hur man nu ska tolka det men, jag 

tycker ändå att det är ett bra sätt att då vet man jag tycker ändå att det är ett bra 

sätt att då vet man jag tycker lite man kan se personligheten i kläderna på visst 

sätt 

- Ja 

- Att vissa kanske vill ha udda mössor eller lite mer annan stil 

- Man märker verkligen om det är något som har en annan egen stil om man 

säger så det märker man verkligen jätte snabbt, här i alla fall 

Dessa två flickor menar att om de köper en tröja på Gina Tricot så har många en 

likadan och att det kan ses som en trendsättning. Många köper kläderna för att 

dessa är det senaste. De menar också att många väljer liknande kläder som andra 

för att staden är liten och att det inte är så många som väljer en mer egen klädsel 

och vågar sticka ut. En av flickorna har vänner som har en ”väldigt annorlunda 

stil” och hon anser att det är ett bra sätt att utrycka sin personlighet. De menar 

också att det syns direkt om någon har en egen stil i staden de bor i.  

I intervjuerna berättade eleverna om vad de tänker på när de köper kläder. I 

intervju A är det en av de tre flickorna som utrycker sig så här:  

 
Och sen så kommer, jag använda det här någon gång oftast när jag går på stan 

då blir det så att jag hittar massor med snygga kläder också, bara men den här 

kommer jag ju aldrig att använda egentligen och de här passar som inte till 

några andra byxor så då måste jag köpa byxor också 
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 Här berättar flickan att hon ofta hittar fina kläder men försöker tänka på när hon 

ska använda dem d.v.s. om hon har något i sin garderob som passar till så att hon 

inte behöver köpa fler plagg för att kunna bära det. De övriga flickorna håller med 

i hennes resonemang. De tre pojkarna i intervju B berättade vad som är viktigt när 

de köper kläder. 

Vad tänker ni på när ni köper kläder? 

- De ska passa 

- Rätt storlek 

- Och priset 

Pojkarna menar att det viktiga vid inköp är att de passar, rätt storlek och priset. I 

intervju C Berättar en av de tre flickorna att det är jobbigt när hon har köpt kläder 

och att när hon kommer hem är hon inte längre nöjd med dem. En av de andra 

flickorna håller med om detta. Flickorna i intervju C berättar att det är viktigt med 

dyra kläder och märkeskläder. 

Bryr ni er om att kläderna ska vara jätte dyra och märkeskläder? 

- Nähe det har jag inte råd med  

- Nähe eller ja men, jag kan inte spendera pengar på sådant 

- Alltså ibland köper man alltså typ, alltså ibland köper men det är ju om man 

tycker det är fint eller inte, men jag köper ju mest på typ bikbok eller H&M 

- Jag köper aldrig märkeskläder för att det är märkeskläder 

- Bara om det är jättefint eller något som ja verkligen vill ha  

- Det är fint 

- Näe utan i sådana fall bara för att 

- Alltså jag tycker faktiskt att märken faktiskt är lite viktigt de behöver inte vara 

dyra men, jag gillar som märken och sådant. 

De flesta av de tre flickorna i intervju C menar att det inte är viktigt med märken. 

Två av flickorna köper märkeskläder om dessa är fina men köper dem inte för att 

de är märkeskläder. En av flickorna menar att märken är viktiga men att kläderna 

inte behöver vara dyra. Eleverna får ytterligare en fråga om de har någon favorit 

avdelningar samt de butiker de handlar kläder i. En av flickorna säger då att hon 

handlar mest på ungdomsavdelningen och att det händer att hon handlar på andra 

avdelningar och herravdelningen. På lokalnyheterna dagen före intervjun 

genomfördes handlade det om en liten flicka som skrivit till H&M att hon inte 

uppskattar att barnavdelningen är uppdelad i en pojkavdelning och en 

flickavdelning. Den flickan påpekade i brevet att alla flickor inte gillar hästar och 

alla pojkar inte gillar tv-spel. Hon ville köpa en tv-speltröja men på 

flickavdelningen hittade hon ingen så hon gick över på pojkavdelningen och där 

var det inga problem för henne att hitta den tröjan hon ville ha men hon tyckte att 

det var pinsamt att behöva gå över till pojkavdelningen för att hitta den. Flickorna 

i intervju C berättar om detta. 

Det var en liten flicka på nyheterna igår som har skrivit ett brev till H&M 

och sagt att hon tycker att det är dumt att barnavdelningen är indelad i 

flickavdelningen och pojkavdelningen att hon tyckte att hon ville kunna 

välja fritt emellan avdelningarna. 

- Mmm det kan jag förstå, fast sen tycker ja att asså när man är liten tycker jag 

det kanske är enklare att bara köra på kläderna man får men sen när man blir 

äldre kan man ju välja då är det ju bara att gå till killavdelningen och välja en 
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tröja, man fått, det måste ju vara uppdelat 

- Asså det är svårare att handla liksom, om man inte vet om det är en tjej eller 

kill då kan man inte välja heller om man vill asså för då nu som det är nu så kan 

jag ju välja om jag vill ha tjej eller kill, för om det är uppdelat då är det som då 

vet man inte va asså då är det svårare för då kanske, man inte vill klä sig som 

killar säger vi och då kanske man köper en tröja asså sen ser man också en kille 

som har en, men asså jag menar inte att det är något fel, men jag menar bara att 

man kanske inte vill det. 

Här beskriver flickorna att det är lättast att använda de kläder som de får när de är 

yngre. När de blir äldre menar flickorna att det är bra att själv kunna välja om de 

vill ha en tröja från herravdelningen och då går de över dit och välja en. Det 

menar att de ska kunna välja att klä sig i killkläder men att de inte vill att en kille 

ska komma i samma tröja som de har från herravdelningen. 

Flickan i intervju D håller med om att kläderna ska passa, ha önskad färg, vara 

bekväma, inte vara för dyra och att hon tycker om dem. Flickan i intervju E håller 

med om detta och berättar att hon uppskattar mer mörka färger. Flickan i intervju 

F instämmer med flickan i intervju D. De två flickorna i intervju G berättar vad de 

tänker på när de köper kläder. 

Vad tänker ni på när ni köper kläder? 

- Eh min första tanke är ju egentligen pris, just ekonomimässigt men annars, det 

är mest att jag kan använda den länge så att jag inte köper någon tröja som jag 

vet kommer bara vara en månad, och sen kommer ingen annan att vilja ha de 

längre, även om de är snygga nu 

- Ja, särskilt priset för man har inte jätte mycket pengar, och man kanske vill ha 

nya kläder ganska regelbundet ändå, och sedan samtidigt känns det ju att man 

jag personligen handlar väl lite efter säsong också att jag köper inget dyrt linne i 

vintern för jag vet att jag kommer inte att använda det på vintern fast det är jätte 

fint nu  

- Mmmm jo men det håller jag med om det är mer sommar lite mer lättare 

kläder och vintern, just nu på hösten att man laddar mer inför vintern 

- Mer tjocktröjor 

- För att nu kommer ändå kyla och då kan vi börja använda lite tjockare tröjor 

då, på så vis 

- Ja typ 

Här kommer de in på att modet svänger ganska snabbt och att de försöker att inte 

köpa sådant som de tror kommer att sluta användas inom en månad. De väljer inte 

att köpa kläder som inte fungerar under den årstid som råder. De köper tjocktröjor 

på vintern och linnen på sommaren. De menar också att det är viktigt att tänka på 

priset då de köper kläder, för att oftare kunna köpa nya plagg. Flickan i intervju H 

anser att det är viktigt att kläderna är bekväma.  

Sammanfattning 

Av eleverna berättar många att de upplever att de flesta eleverna på skolan klär sig 

som de vill men att vissa kanske skulle vilja klä sig på ett mer eget sätt men håller 

sig till det ”normala” för att inte få oönskade kommentarer. Några elever berättar 

att detta är svårt att veta om alla elever på skolan bär de kläder som de vill bära. 
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Diagram 1 

Pojkar Flickor

Många elever svarar att pris, passform, att de ska vara sköna, färg och hur mycket 

plagget kommer att användas är det som de tänker på när de köper kläder. Två 

flicka beskriver att hon försöker att undvika plagg som många kommer att sluta 

använda inom en ganska snar framtid. Tre av flickorna berättar att om de vill 

använda kläder från herravdelningen går de till herravdelningen och köper plagg 

därifrån. De vill inte att herravdelningen och damavdelningen ska slås ihop. Några 

av eleverna menar att det är viktigt att fundera på när kläderna ska användas och 

om de har något som de kan använda i sin garderob till plagget som de funderar 

på att köpa. 

Frågeformulär 

I frågeformuläret fick eleverna en fråga om var de eller någon annan köper deras 

kläder. I diagrammet nedan (diagram 1) visas var eleverna får eller köper sin 

kläder ifrån. På den lodräta axeln visas antalet flickor eller pojkar som får eller 

köper sina kläder från den affär som anges på den horisontella axeln. Flickorna 

har i diagrammet röd färg och pojkarna blå. Totalt svara 47 flickor och 6 pojkar på 

var deras kläder kommer ifrån. Eleverna var inte begränsade till ett svarsalternativ 

utan kunde både kryssa i flera alternativ och skriva på en rad de butiker som 

saknades. 

  

Diagram 1. I diagrammet visas på den lodräta axeln antalet elever och den vågräta axeln vilken butik eleverna får 

eller köper sina kläder ifrån. Flickorna presenteras med röd färg i diagrammet och pojkarna med blå färg.  
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Diagram 2 

Pojkar Flickor

Diagrammet visar att 44 flickor får eller köper sina kläder från H&M eller Gina 

Tricot, det vill säga 94% av flickorna. Av flickorna är det 39st som handlar eller 

får kläder från BikBok, vilket är 83% av flickorna. På Cubus handla eller får 38 

flickor sina kläder ifrån, vilket i procent är 81% av flickorna. Det vill säga att 

många flickor handlar kläder på samma butiker. När det gäller pojkarna köper 

eller får 4 st av pojkarna kläder från KappAhl, Intersport och Stadium, det vill 

säga 67% av pojkarna.  Tre pojkar får eller köper kläder från Carlings det vill säga 

50%. Detta visar att det bland pojkar också är ganska många som får eller köper 

sina kläder i samma butik.  

I frågeformuläret fick eleverna även frågan: Betalar du dina kläder själv? På 

frågan svarade 26 flickor och 3 pojkar ja och 20 flickor och 3 pojkar nej. En flicka 

svarade inte på frågan. Detta betyder att 57% av flickorna och 50% av pojkarna 

som besvarade frågan betalar sina kläder själva.  

Eleverna fick också frågan: Får du pengar att köpa kläder för? Här svarar 40 

flickor och 3 pojkar ja och 7 flickor och 3 pojkar nej på frågan. Det betyder att 

85% av flickorna och 50% av pojkarna får pengar att köpa kläder för. Om de 

svarade ja fick de skriva hur mycket de fick i månaden se diagram nedan (diagram 

2). I diagrammet vissas en sammanställning av de belopp som de skrev i 

frågeformuläret. På den lodräta axeln anges hur många elever som får beloppet 

som anges i den vågräta axeln. Elevernas svar plockades in i 8 olika kategorier 

som gjordes med 200 kronors mellanrum. En kategori blev olika och vet ej. 

Procenten visar hur stor andel av de 40 flickorna som svarat på denna följdfråga. 

 

Diagram 2 är en sammanställning av hur mycket pengar eleverna fick i månaden att 

köpa kläder för. Den lodräta axeln visar antalet elever och den vågräta visar summan 

som de får i månaden. Flickor anges här med rödfärg och pojkarna med blå.  
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Bland flickorna är den vanligaste kategorin 100 till 300kr/månad. Det är 10 

flickor det vill säga 25% av flickorna som får pengar att köpa kläder för som får 

mellan 100kr och 300kr/månad. Det finns också en lite mindre topp mellan 901kr 

till 1100kr där många elever skrev i frågeformuläret 1050kr som barnbidraget 

ligger på för närvarande. Bland flickorna var det 9 flickor det vill säga 23% som 

fick mellan 901 kr och 1100kr/ månad att köpa kläder för. Av flickorna var det 

8st, det vill säga 20%, som fick mellan 301kr till 500kr/ månaden att köpa kläder 

för. De tre pojkarna fördelar sig alla på olika kategorier. En av dem skrev att han 

får pengar ibland, en får 400kr och nästa får 1050kr. De som presenteras i text är 

de kategorier som de flesta kvalificerade sig till. De övriga svaren går att se i 

diagram 2. 

Eleverna besvarar i frågeformuläret frågan: Är det viktigt att ha dyra kläder? På 

frågan svarade 1 flicka och 1 pojke ja på frågan och 46 flickor och 5 pojkar 

svarade nej. Det vill säga att 2% av flickorna och 17% av pojkarna anser att det är 

viktigt med dyra kläder.  

I frågeformuläret fick eleverna frågan: Spelar märken på kläder någon roll? På 

frågan svarar 9 flickor och 1 pojke ja samt 38 flickor och 5 pojkar nej. Det vill 

säga att 21% av flickorna och 17% av pojkarna svarar att märket på kläderna 

spelar roll. 

På frågan: Liknar dina kläder dina vänners kläder? svarar 24 flickor och 5 pojkar 

ja och 22 flickor och 1 pojke nej. En flicka har inte svarat på frågan. Det betyder 

att 47% av flickorna och 83% av pojkarna menar att deras kläder liknar deras 

vänners kläder.  

I frågeformuläret fick eleverna även frågan: Om någon annan har ett plagg påsig 

som du gillar köper du då liknande plagg? Här svarar 27 flickor och 2 pojkar ja 

och 20 flickor och 4 pojkar nej på frågan. Det betyder att 57% av flickorna 33% 

pojkarna köper liknande plagg om de ser att någon annan har ett plagg som de 

gillar. 

Eleverna fick i frågeformuläret frågan: Bestämmer du själv vilka kläder du ska 

använda? Här är det en flicka som svara nej på frågan. När hon svarade nej fick 

hon skriva vem som bestämmer det, då svarade hon att det var hennes mamma.  

På de båda skolorna fick eleverna frågan: Bestämmer du vilka kläder du ska ta på 

dig på morgonen? En pojke svarade nej på frågan resterande elever svarade ja. 

Påverkas din skolgång av de kläder du har på dig? På frågan svarade 12 flickor 

och ingen pojke ja och 35 flickor och 6 pojkar nej. Det betyder att 26% av 

flickorna anser att deras skolgång påverkas av kläderna.  
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Eleverna fick också frågan: Tror du att andra vill klä sig som du? På frågan 

svarade 17 flickor och inga pojkar ja och 30 flickor och 6 pojkar nej. Det vill säga 

att 36% av flickorna svarar att andra vill klä sig som dem.  

På frågan: Trivs du i de kläder du använder på skolan? svarar 45 flickor och 6 

pojkar ja och 2 flickor och inga pojkar nej. Det betyder att 96% av flickorna och 

100% av pojkarna trivs i de kläder som de använder på skolan. 

Eleverna fick i frågeformuläret även möjlighet att beskriva sin klädstil. På frågan 

svarade några av eleverna följande: 

Vanlig, sticker inte ut från mängden typ vanliga tighta svarta jeans och någon 

topp eller baströja i samma färg och Converse till allt. 

Här beskriver en av flickorna att hon har en vanlig klädstil. Hon beskriver några 

av plaggen som ses som populärast på skolan. Det vill säga de svarta tighta 

jeansen och Converse skor. Det är ytterligare några flickor som menar att de har 

en vanlig stil. Nedan beskriver en av dem sin stil: 

Ganska vanlig. Jag köper kläder som jag tycker är fina men kan inte säga att jag 

har någon speciell klädstil. Jag gillar mest kläderna på BikBok så jag har ganska 

mycket kläder därifrån. 

Flickan skriver här att hon har en vanlig stil. Hon köper kläder som hon anser är 

fina och köper de flesta kläderna från BikBok. En annan flicka beskriver sin 

klädstil som: 

Avslappnad, men mer udda än andras. 

Här beskriver flickan att hon har en avslappnad stil men att den inte liknar andras 

klädstil. En flicka beskriver sin klädstil som: 

Mig själv, helt olika klädstilar från dag till dag. 

Beskrivningen visar att hon alltid anser sig vara sig själv men att hon varierar sin 

klädstil från dag till dag. En annan flicka beskriver att hon influeras av en kändis 

stil. Hon uttrycker sig på följande sätt: 

Asså min klädstil är väldigt blandad men jag försöker ha en kändis som jag 

gillar stil. För jag tycker den är fin och söt dock har jag inte på mig de kläderna 

på vintern för att de är somriga. På vintern har jag en ganska avslappnad stil och 

det som finns i butikerna. 

Hon skriver att hon gillar en kändis stil och försöker att efterlikna den. Hon 

beskriver också att hon bara använder sig av den stilen på sommaren för att 

det är sommarkläder och på vintern väljer hon en mer avslappnad stil och det 

som hon hittar i butiken. 
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Sammanfattning 

Eleverna fick i frågeformuläret en fråga om var de får eller köper sina kläder. 

Bland flickorna visar det sig att H&M, Gina Tricot, BikBok och Cubus är väldigt 

vanliga affärer att köpa eller få sina kläder ifrån. Bland pojkarna var KappAhl, 

Intersport och Stadium de vanligaste butikerna. Lite mer än hälften av flickorna 

och hälften av pojkarna betalar sina kläder själva. Mer än tre fjärdedelar av 

flickorna och hälften av pojkarna får pengar att köpa kläder för. De som svarar att 

de fick pengar fick skriva hur mycket de fick. Bland flickorna var det vanligaste 

100kr till 300kr/månad tätt följt av 901kr till 1100kr/månad och 301kr till 

500kr/månad. De tre pojkarna som svarade på frågan om hur mycket pengar de får 

att köpa kläder för på en månad fördelar de sig alla på olika kategorier. En av dem 

skrev att han får pengar ibland, en får 400kr och en får 1050kr.  

En pojke och en flicka hävdar att det är viktigt att ha dyra kläder. Mindre än en 

fjärdedel av både pojkarna och flickorna svarar att märken på kläder är viktiga. 

Bland flickorna är det mindre än hälften och bland pojkar mer än femsjättedelar 

som svarar att deras kläder liknar deras vänners. Mer än hälften av flickorna och 

mindre än hälften av pojkarna köper ett liknande plagg om de gillar ett plagg som 

någon annan bär. En flicka svarade att hon inte bestämmer vilka kläder hon ska 

använda utan att det är hennes mamma som gör det. Ungefär en fjärdedel av 

flickorna anser att deras skolgång påverkas av deras klädval. Mindre än hälften av 

flickorna hävdar att de finns andra som vill klä sig som dem. Alla pojkar och 

nästan alla flickor trivs i de kläder som de har på skolan. Några beskriver sin 

klädstil som vanlig eller som sin egen i frågeformuläret. En flicka beskriver att 

hon influeras av en kändis då det gäller kläder. 

Elevers anpassning av kläder i olika situationer  

Eleverna svarade under intervjuerna på frågan om de anpassar sin kläder efter 

situation och plats. I intervju berättar tre flickorna att de byter kläder för att 

idrotta, om de ska på någon tillställning där de upplever att en finare klädsel 

krävs, om de ska gå på stan så väljer de inte mjukisbyxor, hemma händer det att 

de byter om till mjukisbyxor och i soffan hemma väljer de någon typ av 

myskläder eller pyjamas när de ska titta på film med familjen. De tre pojkarna i 

intervju B anpassar sina kläder ibland. På bröllop väljer de inte mjukisbyxorna. I 

intervju C berättar de tre flickorna att de inte väljer discokläder på begravningar. 

De menar också att de anpassar sin klädsel litegrann hela tiden. Hemma byter de 

ibland om till något annat men har ofta samma kläder hemma som på skolan. 

Flickan i intervju D bär andra kläder när hon ska idrotta eller om det är friluftsdag. 

När det är friluftsdag väljer hon inte de finaste kläderna som hon har. Hon klär om 

när hon kommer hem om det har varit en tung dag på skolan och hon bara ska titta 

på TV på kvällen. I intervju E berättar flickan om hur hon anpassar sina kläder. 

Anpassar du dina kläder efter situation eller plats? 

- Mmmm det gör jag, alltså ja men, kyla och värme för det första, och sedan ja men, 

om om om man känner att man vill ha bekväma kläder typ på skolan jag har inte på 
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mig det jag inte tycker är bekvämt för att du ska ju som ha det på dig och du ska 

jobba och du ska, så bekvämt tror jag, och sen om man far bort om någon fyller år 

eller något sådant, då har man något finare på sig men 

Hon förändrar sina kläder främst efter värme och kyla men också efter situation. 

På skolan uppskattar hon att ha bekväma kläder och när hon ska på 

födelsedagskalas väljer hon något finare. I intervju F berättar flickan att hon inte 

bryr sig så mycket om hur hon ser ut på skolan och som i intervju E så använder 

hon andra kläder när hon ska någonstans. Hon säger att hon anstränger och bryr 

sig mer då hon ska på platser där inte alla känner henne. I intervju G säger de två 

flickorna att de anpassar kläderna efter temperatur precis som flickan i intervju E. 

De två flickorna i intervju G menar att det inte är lika snyggt nu när de måste klä 

sig i flera lager men att det är bättre än att gå omkring och frysa. De upplever att 

det kommer blir viktigare att tänka på vilka kläder de bär när de börjar arbeta och 

det kommer människor utifrån och ser dem från ett mer ”yttre håll”. I intervju H 

uttrycker sig flickan så här: 

Anpassar du dina kläder efter situation och plats? 

- Nej inte precis, alltså, det är ju om jag far på nå typ bröllop har jag ju på mig 

lite finare kläder om jag far på begravning har jag på mig typ svarta kläder, så 

anpassar jag ju min klädsel men, inte typ, det var som igår någonting så här 

tema kväll på församlingsgården det var som i kyrkan och då hade jag på mig 

halvt träningskläder för jag hade varit och tränat och sen bytte jag om till det, 

efter jag hade duschat, det är bara sådan jag är 

Hon menar inte att hon byter kläder så ofta utifrån situationen men att hon, som 

pojkarna i intervju B, byter kläder om de ska på ett bröllop. Ska flickan i intervju 

H på begravning så väljer hon svarta kläder, till och från träningen väljer hon 

träningskläder. Ska hon vidare efter träningen så kan hon använda kläderna hon 

bytt till efter träningen som hon beskriver som halvt träningskläder. 

Sammanfattning 

Alla i undersökningen säger att de på något sätt förändrar klädseln för den 

aktivitet som de ska delta i. Några beskriver att de byter kläder då de ska på 

bröllop eller begravning. Vissa byter om när de ska någonstans där alla inte 

känner dem. I soffan väljer några pyjamas eller några andra mysiga kläder och på 

en friluftsdag på skolan väljer de inte de finaste de har. När de ska träna väljer de 

träningskläder. 

Frågeformulär 

I frågeformuläret svarar eleverna på följande fråga: Bär du samma kläder på 

fritiden som på skolan? På frågan svarade 32 flickor och 5 pojkar ja och 15 flickor 

och 1 pojke nej. Det vill säga 68% av flickorna och 83% av pojkarna bär samma 

kläder på skolan och på fritiden. 
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I frågeformuläret fick eleverna beskriva sin klädstil. De beskriver den på följande 

sätt: 

Väldigt olika. Jag gillar ganska enkla kläder, men ibland så är det ju såklart kul 

med något mönster. Min klädstil varierar också beroende på vilket humör jag är 

på. Om jag t.ex. är trött så vill jag helst ha mjukiskläder. 

Här beskriver flickan att hon har olika stilar och att hon gillar enkla kläder men 

anser att det är kul med mönster ibland. Hon väljer också kläder efter humör och 

vill ha mjukiskläder då hon är trött. En annan flicka skriver så här: 

Det är olika från dag till dag. Ibland när jag vill vara lite finare har jag på mig 

jeans och någon tröja. Ibland orkar jag inte ha jeans och då har jag mysbyxor 

och någon enkel eller mysig tröja (mjukisbyxor eller dansbyxor). Oftast har jag 

svarta jeans och någon enkel tröja. 

Detta liknar det som den föregående flickan skrev. Flickan beskriver hur hon klär 

sig från dag till dag. Hon berättar att hon har jeans och en tröja men när hon inte 

vill ha jeans så väljer hon mysiga byxor och tröjor. En annan flicka beskriver sin 

klädstil på följande sätt: 

Det är väldigt olika. Lågstadiet hatade jag att bära jeans även mellanstadiet men 

när jag börja högstadiet börja jag även använda jeans och just nu är min stil väl 

vanlig långärmad tröja och jeans och ibland linne och en kofta. 

Här uttrycker hon att i lågstadiet och mellanstadiet tyckte hon inte om att använda 

jeans. När hon började högstadiet började hon använda jeans. Hon beskriver sin 

klädsel som en vanlig tröja med jeans och ibland linne och kofta. En annan flicka 

skriver: 

Eftersom jag dansar mycket hiphop och streetdance gillar jag att klä mig i 

säckiga koftor eller lite mer säckiga jeans. Men för det mesta har jag jeans, 

kängor, en söt tröja och en hatt. 

Flickan beskriver att hon dansar och gillar därför att klä sig i säckigare kläder. 

För det mesta bär hon andra plagg 

Sammanfattning 

I frågeformuläret har mer än hälften av flickorna och mer än en fjärdedel av 

pojkarna samma kläder på fritiden som på skolan. Några elever beskriver sin 

klädstil som varierande från dag till dag. Vissa dagar väljer de enkla eller vanliga 

kläder och andra dagar använder de mer mönstrade. En flicka beskriver att hon 

har förändrat sin klädstil sedan hon gick i lågstadiet. En annan flicka bär säckiga 

kläder för att hon dansar hiphop och streeatdance, men har för det mesta andra 

kläder. 

  



   

39 

 

Analys 
I analyskapitlet kommer resultatet att analyseras med de begrepp som finns i 

teoridelen. Resultatet kommer också att jämföras med liknande studiers resultat 

Analyskapitlet delas in i tre delar elevernas uppfattning om varandras klädsel, 

elevers anpassning av kläder i olika situationer och elevers anpassning av kläder 

efter varandra. 

Elevers uppfattning om varandras klädsel 

Resultatet visar att elever anser att det går att se personlighet i kläderna och andra 

inte. Några elever svara att de kan se personlighet i sina vänners kläder. Under 

intervjuerna framkommer det att några elever menar att det är svårt att veta om 

andra elever klär sig som de vill eftersom att alla bär kläder. En av informanterna i 

Gianneschis (2012) avhandling beskriver att hon tänker efter då hon klär sig och 

att det då blir en del i hennes personlighet. Gianneschi (2012) beskriver att hennes 

stil och personlighet inte behövde vara så starkt sammanfogade men att hon under 

eftertanke valt plaggen.  

Vissa elever upplever att personlighet och klädsel hör ihop och andra inte. 

Några elever anser att det är lättare att se sinnesstämningen i klädseln och att 

herrkläder på flickor gör att de kan upplevas mer pojkaktig i sättet. Detta kan 

förklaras med Ambjörnssons (2003) tankar kring normer. Normen för kvinnor 

är att klä sig i kläder från damavdelningen och normen för män är att klä sig i 

kläder från herravdelningen. När det för flickor är norm att bära kvinnliga 

kläder kan manliga kläder på en flicka ge henne manliga egenskaper då 

plaggen kopplas till män (Ambjörnsson, 2003). Det relaterar också till de 

tankar som Bourdieu (1994/2004) har om habitus där de tankar och 

erfarenheter skapas genom den struktur och de människor vi möter i 

samhället. Det vill säga att om vi ser män bära en viss sorts kläder och 

kvinnor en annan får kläderna en betydelse för manlighet och kvinnlighet. 

Det vill säga om vi ser en flicka i kläder för det motsatta könet kan vi se 

henne som mer pojkaktig än en flicka i kläder skapade för flickor. 

Under intervjuerna i denna undersökning berättade några elever att de som klär 

sig mer eget visar sin personlighet mer än vad de som har vanliga kläder på sig 

gör. Detta beskriver även en flicka i Gianneschis (2012) avhandling. Hon 

beskriver att hon ibland ser grupper med människor som är kläda i svart och ser 

lite ”alternativa ut” (Gianneschi, 2012:121). Gianneschi (2012) skriver att vi ser 

det som sticker ut tydligt i förhållande till det som vi ser som vanligt. Det är en 

balansakt att hålla sig osynligt normal och att låta personligheten synas. 

Några elever i undersökningen menar att personlighet syns mest i de kläder 

som sticker ut mer från övrigas kläder. Ibland upplever elever att de läser av 

klädseln på ett sätt men att personen som bär dem är på ett helt annat sätt än 

vad de förväntade sig. Bedömningen av det yttre upplever några elever går 
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väldigt snabbt och att det ofta stämmer men inte alltid. Detta kan också liknas 

med Ambjörnssons (2003) tankar kring normer där det normala är att ha 

kläder som liknar övriga elevers klädsel. För att sticka ut mot detta välja 

kläder som sticker ut från det normala. 

På de skolor som undersökningen genomfördes använder många Converse. Det är 

vanligt bland både flickor och pojkar. Det tycks vara en modegrej och inte bara 

vissa grupper som använder dem. Gianneschis (2012) avhandling visar att en 

informant berättar att Converse är mer vänster och att de som är mer estetiska ofta 

använder skorna. En annan informant anser att Converse började användas i få 

grupper och att de använder Converse i hans band. Han menar att Converse har 

spridit sig så att alla börjat använda dem (Gianneschi, 2012).  

Eleverna på de skolor som undersökningen genomförts på, berättar att det finns ett 

visst mode på skolorna. Det går också att se när de berättar om de populäraste 

plaggen på skolan. Det visar att det på skolan förekommer en stilreproduktion 

som Bjurström (1997) beskriver. Denna spridning kan starta hos en liten grupp för 

att sedan kunna spridas väldigt långt. Media kan många gånger vara bidragande 

till spridnigen av stilar. Stiliseringen börjar redan vid inköpet av plagg och görs 

mer fullständig då den kombineras med plagg ur den egna garderoben. Detta gör 

att ingen stil är helt ny och att den aldrig blir helt reproducerad (Bjurström, 1997). 

På frågan vilket är det populäraste plagget på skolan och vilka kläder bär du idag 

svarade eleverna att det bland flickor är det tighta jeans oftast svarta, 

peplumtröjor, stickade tröjor och Converse som används ofta. Bland pojkarna är 

det vanligaste T-shirt, chinos, svarta jeans och Converse. Kläderna byts ut under 

de olika årskurserna främst bland pojkarna och även hos vissa flickor. Pojkarna 

hävdar att pojkar inte bryr sig så mycket om de kläder de bär. Klädernas passform 

är inte likadan som för flickor men jeansen för pojkar har blivit smalare än vad de 

varit tidigare. De populäraste plaggen på skolan visar vad som är normen på 

skolorna. Med analys av Ambjörnssons (2003) tankar kring normerna visar det sig 

att det finns normer som är olika och lika för flickor och pojkar. För både flickor 

och pojkar är det en norm att bära Converse och tajta jeans men lite olika tajta för 

flickor och pojkar. Doxan liknar normer, det som ses som viktigt i ett visst 

sammanhang. Det kan vara de populära plaggen kan ses som doxan som många 

vill leva upp till. Det ses som eftersträvansvärt för att passa in det vill säga att 

följa doxan och köper de kläderna. Det viktiga kan omprövas och förändras och 

det kan vara andra plagg som blir populära. 

 I frågeformuläret fick eleverna beskriva sin klädstil. De flesta eleverna svarade 

att de har en vanlig klädstil. De bär många gånger plagg som ses som de mest 

populära kläderna på skolan. Det finns de som beskriver sin klädstil som udda 

eller sig själv där de upplever att de har en egen klädstil. Den kan variera från dag 

till dag men de tycks inte ha samma tankar som i Gianneschi (2012) där några 

beskriver sin klädsel som vanlig men med en riktning åt något håll. En flicka 
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upplever att hon har en vanlig stil men försöker vara lite mer ”rockig”. Att vara 

för vanlig kan vara ett misslyckande, därför svarar många att de har en vanlig stil 

men som har en riktning åt något håll. De vill uttrycka sin personlighet lagom 

mycket. 

Elevers anpassning av kläder efter varandra 

I undersökningen berättar några elever att de anser att vissa elever klär sig som de 

flesta andra för att de inte vill få oönskade kommentarer. I Gianneschis (2012) 

avhandling beskriver en av informanterna att det är en balansakt att få positiva 

reaktioner i stället för negativa reaktioner beroende på vad som ses som lämpligt. 

Att hon ibland inte vill att andra ska titta på henne och då försöker hon att klä sig 

mer lämpligt.  

I undersökningen framkommer att vissa elever anser att inte alla vågar klä sig på 

det sätt de egentligen vill för att det kan ge dem negativ uppmärksamhet. Detta 

liknar det som en informant i Gianneschis (2012) avhandling uttrycker om hur 

hon förstår världen. Det är en värld där alla bedöms och kategoriseras utifrån det 

yttre. Hon tyckte inte om att gå in på NK för att hon upplevde expediterna kollade 

snett på henne som om hon skulle ta något. Om vi har bra själförtroende är det 

lättare att inte bry sig om hur andra tänker. Hon utrycker också att alla alltid har 

åsikter om hur vi ser ut (Gianneschi, 2012).  

Eleverna berättar i intervjuerna att de flesta eleverna på skolan klär sig som de vill 

men att vissa kanske skulle vilja klä sig på ett mer eget sätt men håller sig till det 

”normala” för att inte få oönskade kommentarer. Här uttrycker eleverna att det 

kan finns en rädsla för att bryta sig ut ur normerna och våga klä sig som de vill. 

Eleverna är rädda att få oönskade kommentarer för att de sticker ut. Ambjörnsson 

(2003) tankar kring normer går även att applicera på detta, att det som är norm är 

att klä sig som de flesta andra för att inte bli den som står utanför. 

I denna undersökning är det några elever som vill sticka ut och ha en mer egen stil 

och några menar att det finns de som inte vågar sticka ut. Det är även några som 

anser att många klär sig mer vanligt för att inte få oönskade kommentarer. 

Bjurström (1997) skriver att om vi klär oss på ett speciellt sätt ger vi uttryck för 

vår smak men har fortfarande en stil. Vi kan uttrycka vår smak genom att göra 

val. De saker som vi omger oss med, som vi valt eller äger kan ge indikationer på 

vår smak. Detta betyder att om vi väljer att sticka ut kan andra börja få förståelse 

för vilken smak på kläder vi har (Bjurström, 1997). 

Eleverna på skolan berättar att det är svårt att veta varför de väljer de kläder de 

väljer. Vissa anser att vi kan påverkas av andra när det gäller val av kläder och att 

om de köper en tröja på Gina Tricot så har många de tröjorna. En av flickorna 

menar att det är viktigt att inte påverkas av andra när det gäller kläder. Några 

elever vet inte varför andra elever väljer de kläder de väljer och det kan relateras 

till Bourdieus (1994/2004) begrepp habitus som är de erfarenheter och kunskaper 
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vi har som vi använder oss av. För att bestämma vilka kläder vi köper och 

använder behöver vi använda vårt habitus för att kunna ta ett beslut om detta. 

I intervjuerna berättade några elever att de väljer att köpa kläder som är billiga för 

att kunna köpa nya kläder oftare. Några av eleverna upplever att modet svänger 

fort och att de försöker undvika de plagg som bara kommer att vara populära ett 

litet tag för att kunna använda plagget en längre tid och handlar beroende på 

säsong. I avhandlingen Vara och märkas (Gianneschi, 2012) var vissa mer 

intresserade av kvalité och märken medan andra var mer intresserad av att oftare 

förändra sin garderob och köpa kläder som är billigare. Billigare kläder beskrivs 

som något som gör det möjligt att gå och shoppa ofta. Kläderna sågs i dessa fall 

som förbrukningsvaror som lätt går att byta ut. Informanterna i Gianneschis 

(2012) undersökning fick ett överflöd av kläder och kastade ofta plagg som bara 

använts några gånger. Detta har fått ett begrepp som kallas snabbt mode eller fast 

faschion. I texten liknas H&M och McDonalds med varandra (Gianneschi, 2012).  

På de olika klädavdelningarna finns en målgrupp som förväntas köpa kläderna. 

Flickan i denna undersökning som handlar kläder på herravdelningen ibland 

bryter sig ut ur den förväntade normen som är att flickor handlar på flick- eller 

damavdelningen. Normer menar de flesta att de är viktiga att följa men vissa 

bryter sig ur normen. (Ambjörnsson, 2003). 

En flicka skrev i frågeformuläret att hennes klädstil är inspirerad av en kändis. 

Hon försöker efterlikna kändisens kläder på sommaren för att det är 

sommarkläder som hennes kändis bär. En av informanterna i Gianneschis (2012) 

avhandlingen har också en förebild då det gäller kläder. Hon anser att idolen är 

bekväm och har ett avslappnat yttre. Det viktiga är inte att identifieras som 

förebilden utan att få en riktning på sin stil (Gianneschi, 2012).  

Elevers anpassning av kläder i olika situationer  

Eleverna i undersökningen förändrar sin klädsel beroende på vad de ska göra eller 

vart de ska. Bjurström (1997) menar att i alla personer, handlingar och objekt 

finns det en stil. Stil hjälper oss att kategorisera, klassificera och värdera olika 

delar i livet så som det sociala livet, estetiska uttryck eller personer. Stil 

kommuniceras både avsiktligt och oavsiktligt (Bjurström, 1997). Eleverna kan 

alltså anpassa sig själv att passa in med sin smak i ett sammanhang. Det kan vara 

en begravning eller kanske ett bröllop. 

Alla elever i undersökningen säger att de på något sätt förändrar klädseln för den 

aktivitet som de ska delta i. Ska de mysa i soffan väljer de mjukiskläder eller 

pyjamas och när de ska på bröllop väljer de finare kläder. Ska de ha friluftsdag så 

väljer de mer oömma kläder. Väderförhållanden förändrar val av klädsel. En av 

flickorna bryr sig mer om sin klädsel då hon ska träffa personer hon aldrig träffat 

tidigare. Några andra håller med om det och menar att de kommer att klä sig 

annars då de börjar arbeta då de möter människor utifrån som inte är i samma 
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situation. Detta kan också jämföras med Ambjörnssons (2003) normer där vi 

förväntas bete oss på ett visst sätt vid olika situationer och på olika platser. På ett 

bröllop förväntas en finare klädsel än vad det gör i vardagen på skolan. Vårt 

habitus berättar vad vi har lärt oss om vad som är lämpligt vid ett visst tillfälle. 

(Bourdieu, 1994/2004) 

I frågeformuläret fick eleverna beskriva sin klädstil. De beskriver att de kan 

använda olika stilar och variera från mer enkelt till exempelvis mer mönster. De 

beskriver att de väljer klädstil beroende på sinnesstämning och att stilen förändras 

beroende på vilken årskurs de går i. Här finns likheter med en av informanterna i 

Vara och märkas utryckte, att hon formade sitt yttre olika utifrån situationer och 

aktiviteter. Hon har ett ”vardags-jag” och ett ”uppklätt-jag”. Hon beskriver att det 

mer uppklädda-jag var ett framtida mål att uppnå. Att hon vill utveckla sin klädstil 

i framtiden. Hon beskriver också en personlig utveckling där hon har lite äldre 

kläder som hon blandar med nya, där de nya var lite mer vågade och att hon vågar 

mer då hon blir äldre. En annan informant uttrycker att hon börjat klä sig mer 

kvinnligt. De utvecklar sin stil mot en mer vågad och sofistikerad i framtiden 

(Gianneschi, 2012:93).  

En av flickorna i undersökningen beskriver i frågeformuläret att hon dansar 

mycket hiphop och streetdance och vill ibland klä sig i mer säckiga kläder. I 

Gianneschis (2012) avhandlingen är det en av pojkarna som brukar åka inlines i 

ramp och väljer kläder som fungerar att åka i. Han berättar att det finns vissa 

märken som ses som mer ”skate” och att märket inte är det viktiga utan att det är 

attityden som är det viktiga. Han vill använda sig av liknande kläder som andra 

använder i rampen för att inte få oönskad uppmärksamhet (Gianneschi, 2012).  
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Diskussion 
I den här delen diskuteras frågeställningarna och uppsatsens inledande hypotes i 

relation till de slutsatser som dragits. Därefter diskuteras metod, validitet och 

källkritik samt hur en fortsatt forskning på området kan se ut. 

Slutsatser 

Varje underrubrik motsvarar en frågeställning. Under rubrikerna dras slutsatser 

för var och en av frågeställningarna. 

Elevers uppfattning om varandras klädsel 

De slutsatser som dragits är att eleverna uppfattar och beskriver olika saker om 

andra elevers klädsel. Vissa ser personlighet och andra ser sinnesstämningar i de 

andra elevernas klädsel. De kan se och beskriva de populära plaggen på skolan. 

En flicka upplever att stilen som de flesta har är tråkig. Detta måste betyda att vi 

får olika intryck, att vi inte ser samma saker hos olika personer och deras klädsel. 

Elevers anpassning av kläder efter varandra 

Det finns vissa tendenser att eleverna anpassar sig efter varandra då det gäller 

klädval. Några elever upplever att de finns andra som vill klä sig som dem. De 

köper kläder i samma butiker. Vissa elever i undersökningen anser att en del klär 

sig som de flesta andra för att inte få oönskade kommentarer. Några flickor 

berättar att de inte köper kläder som de hävdar att andra kommer sluta använda. 

Det som talar emot detta är att de inte riktigt kan dra en sådan slutsats själva om 

de anpassar sina kläder efter varandra. 

Elevers anpassning av kläder i olika situationer 

Alla elever i intervjuerna berättar att de på något sätt förändrar sin klädsel efter 

olika situationer. Empirin visar att det bland flickorna är många som byter kläder 

och har andra på fritiden. Bland pojkarna är det få som byter kläder efter skolan. 

Det här visar att vissa elever har andra kläder på fritiden än på skolan. Detta skulle 

också kunna betyda att pojkarna har skönare kläder på skolan än flickorna, så de 

behöver inte byta kläder då de kommer hem men det väljer flickorna att göra. 

Några av eleverna beskriver sin klädstil som varierande från dag till dag. Vissa 

dagar väljer de mer enkla eller vanliga kläder och andra dagar använder de mindre 

vanliga kläder. Detta visar på att det inte bara behöver vara samma kläder i 

samma situation utan att eleverna kan variera sig. De kan alltså välja att gå till 

skolan i olika variationer av kläder och kan klä sig olika beroende på vilket humör 

de är på. Är de glada och pigga kanske de väljer något mer färgglatt och piggt och 

är de trötta lite skönare kläder som är dova i färgen. 
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Litteratur och teoretiska delar 

Några av flickorna i undersökningen berättade att de bar herrkläder. Några flickor 

funderade över om de kunde vara så att de som väljer att bära herrkläder upplevs 

som mer manliga. Bourdieu (1994/2004) beskriver att vi i vårt habitus får med oss 

det vi ser i uppväxten och vi är då vana att se kvinnor i kläder som ses som 

kvinnliga och män i kläder som ses som manliga. Jag menar att vi kopplar ihop en 

flicka i herrkläder med mer manliga egenskaper. Det är då utifrån klädseln som de 

får personlighet och inte kläderna som visar personligheten. Det är spännande att 

fundera över om vi genom att ta på oss en viss typ av kläder kan få en ”annan 

personlighet” som under en teater då en skådespelare kliver in i kostymen och 

spelar en viss roll. Skulle det kunna vara så att vi kan kliva in i rollen som någon 

annan eller är vi alltid oss själva hela tiden. 

Det är också en norm eller doxa (Ambjörnsson, 2003;Bourdieu, 1994/2004) i de 

flesta grupper av människor att kvinnor bär mer kvinnliga kläder och att män bär 

mer manliga kläder. Jag anser att detta gör att de flickor som väljer herrkläder 

eller de pojkar som väljer kvinnliga kläder bryter mot det normala och därför 

kanske börjar uppfattas på ett nytt sätt även om de fortfarande är sig själva. Män i 

kvinnokläder kan börja uppfattas som mer feminina i sättet och tillskrivs 

därigenom egenskaper som kopplas till kvinnor. Det finns även de som upplever 

att de är födda med fel kön och väljer kläder som kopplas samman med det 

motsatta könet för att uttrycka sitt ”inre kön” med sitt yttre. Detta kan kopplas till 

Queerteori där könet ses som socialt och kulturellt skapade och långt mer 

komplicerade än det biologiska könet (Ambjörnsson, 2003). Det är alltså vi som 

skapar det som ses som kvinnligt och manligt och ger egenskaper till de båda 

könen. Om vi alla skulle bära de kläder som kopplas till vårt motsatta kön menar 

jag att detta då utifrån queerteorin säger kan förändras. Om detta stämmer kan de 

kläder som ses som manliga idag ses som kvinnliga efter ett byte. 

Converse som enligt denna undersökning kan vara en trend som först börjar 

användas av en liten grupp och som andra sedan börjar använda. Det liknar den 

stiliseringsprocess som Bjurström (1997) beskriver. Eleverna som deltagit i denna 

undersökning kombinerar skorna med sina kläder och så sprids den vidare från 

person till person som sätter en egen prägel på modetrenden med sin kombination 

av plagg. Min tolkning av detta är att en helt ny trend kan skapas med de kläder 

som kombineras till skorna så att modet alltid är i förändring. Om 

stiliseringsprocessen inte arbetar fram nya moden och trender i samhället skulle 

det inte finnas någon större efterfrågan på affärer när det gäller nya plagg. Vad det 

är som får ett specifikt plagg att bli populärt är svårt att veta. Det kan vara reklam 

i tidningar och i andra medier som får många att köpa ett specifikt plagg. När vi 

står i en butik och ska välja ett plagg kan det vara så att vi väljer det som är 

bekant. Det kan vara det vi sett i reklamen eller något som vi sett någon annan 

bära. Detta betyder att vi inte gör ett fritt val när vi står i butiken och ska välja vad 

vi ska köpa. Vi har blivit påverkade av dels andra men också av företag som vill 
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sälja sina produkter och har råd att använda sig av reklam. Detta kan medföra att  

företag som går bra och säljer plagg till många har bättre ekonomi och kan göra 

ännu mer reklam som når ut till ännu fler. Vilket då kan göra att plagget får 

ytterligare spridning, ett plagg som börjar säljas i ett land kan börja spridas över 

hela värden. 

Resultatet visar att det varierar från elev till elev hur mycket pengar de får att 

köpa kläder för. Väldigt många får mellan 100-500 kr i månaden att köpa kläder 

för men det finns även en topp mellan 901-1100kr. Bourdieu (1994/2004) skriver 

att vi lever i olika situationer där alla inte har samma förutsättningar som andra 

vilket kan påverka eleverna på olika sätt. Min tolkning är att elevernas 

ekonomiska förutsättningar påverkas av föräldrarnas ekonomiska situation vilket 

gör att alla inte har samma möjlighet att följa de senaste trenderna. Detta är vad 

som finns i vårt habitus och därför har eleverna olika prioriteringar att förhålla sig 

till. 

En elev kan vara van att obegränsat kunna köpa allt den vill ha, medan en annan 

elev lärt sig att de behöver spara för att kunna köpa sådant de vill ha. Jag anser att 

tankarna bakom ett köp kan se väldigt olika ut för de som har mycket pengar och 

de som har mindre. En elev med ett mindre ekonomiskt kapital behöver fundera 

mer över om det är en bra investering eller ej. Detta uppfattar jag som ett invant 

mönster som finns i vårt habitus och som får oss att fatta de beslut vi tar. Dessa 

invanda mönster anser jag kan vara så inpräglade i vårt habitus att vi inte 

reflekterar över att detta kan skilja sig från person till person. Om eleverna skulle 

jämföra sina tankar kring pengar och hur de spenderar dem varje månad kanske 

detta beteendemönster skulle bli synligare. 

I Gianneschi (2012) berättar informanter om hur de upplever att de bör klä sig för 

att bli uppfattad på ett visst sätt. En tolkning av detta kan vara att de upplever att 

det är en balansgång att hålla sig till att få positiva kommentarer i stället för 

negativa kommentarer för de kläder de bär. Elever i denna undersökning menar att 

det kan finnas de som inte vågar klä sig som de vill för att de är rädda att få 

negativa kommentarer. En tolkning av detta kan vara när vi känner en person som 

vi är van att se i en typ av kläder som sedan väljer att bära någonting som vi inte 

är vana att se dem i kommer vi att uppleva att personen inte klär sig efter sin 

personlighet. Jag anser att det blir något som kan störa oss och få oss att uttrycka 

något negativt. Det kan vara detta som gör att många klär sig på liknade sätt som 

andra för att slippa de oönskade kommentarerna. 

Det är väldigt lätt att utskilja de som väljer att sticka ut då det gäller klädsel. I 

Gianneschi (2012) beskriver en av informanterna att hon ser personer som ibland 

ser lite mer alternativa ut i grupper. Detta visar att hon ser de personerna i gruppen 

som avvikande från en norm. Att hon ser en grupp med personer som har en 

avvikande stil mot för vad hon och andra vanligtvis har. Det är detta som gör att 

vi lättare kan se vilka som inte bär liknade kläder som de flesta andra för att vi är 
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vana att se de kläder som majoriteten bär. Min uppfattning är att i en grupp som 

har en alternativ stil, har denna alternativa stil troligtvis blivit en norm inom denna 

grupp. Om någon i den gruppen skulle klä sig på ett sätt som de utan för gruppen 

anser som normalt skulle de inom gruppen uppleva det som onormalt.  

Bjurström (1997) beskriver att modets spridning och en stil aldrig kan 

reproduceras helt utan att vi blandar de nya stilarna som kombineras med det som 

vi har i vår garderob. Jag hävdar att modet kan förändras från modets 

utgångspunkt och förgrena sig till flera nya moden där kombinationer av plagg 

förändras men att det finns en tydlig gemensam utgångspunkt. Jag menar alltså att 

det nya modet kombineras efter vägen med flera olika typer av plagg och att alla 

sätter sin egna personliga prägel på den modetrend som de väljer att följa. Detta 

kan vara en bidragande anledning till att eleverna har kläder som liknar de övriga 

elevernas klädsel men att de fortfarande anser sig ha en personlig prägel i sin 

klädstil. Om någon hakar på en trend och blandar med de kläder som finns i 

garderoben, kan någon annan se den personens stil och kombinera den med sin 

egen vilket gör att de båda har en liknande stil men inte exakt samma kläder. Det 

kan vara denna process som får elever att klä sig på liknande sätt även om de inte 

bär exakt samma kläder. Enligt Bjurström (1997) kan stil aldrig helt reproduceras 

vilket jag uppfattar som att eleverna inte kommer att se exakt likadana ut. Fast om 

denna tolkning är korrekt skulle jag vilja ifrågasätta dessa tankar, eftersom jag 

inte ser det som en omöjlighet att eleverna använder precis samma plagg i samma 

kombination vilket då skulle göra att stilen reproduceras.  

Resultatet visar att det bland eleverna är många som köper sina kläder på samma 

butiker. Detta kan bero på att eleverna ser vad andra elever köper och köper 

samma eller liknande kläder på samma butiker. De populära kläderna kan ses som 

en norm som Ambjörnsson (2003) beskriver. Det blir då de populära plaggen som 

eleverna vill använda för att få känna gemenskapen i en grupp. Resultatet visar att 

det finns många affärer som få av eleverna väljer att handla på. Enligt studien 

visas att vissa butiker som elever handlar på är det bara en eller två som väljer att 

köpa kläder ifrån. Vilket betyder att eleverna ibland väljer mindre vanliga 

klädaffärer. Jag menar att detta kan visa på att alla inte vill klä sig precis lika utan 

att de vill uttrycka sin personlighet på något sätt eller inte se ut precis som alla 

andra. Det vill säga att eleverna kan använda kläder som liknar de andra elevernas 

kläder men att det inte är precis samma plagg. Normen kan då vara att använda sig 

av populära plagg men att utskilja sig lite från mängden. 

En av informanterna i Gianneschi (2012) upplever att hon väljer sina kläder med 

eftertanke vilket gör att de kläder hon bär blir hennes personlighet. Kan det då 

vara så att vi inte kan klä oss utan att visa vår personlighet? Bjurström (1997) 

beskriver att vi passar in vår smak efter tillfälle och situation. Detta beskrivs som 

att vi alltid uttrycker oss i vårt klädval. Kan det då betyda att vi alltid uttrycker vår 

personlighet i våra kläder? Det skulle kunna vara så eftersom att vi alltid gör ett 

aktivt val så länge det är vi som bestämmer vad det är som vi tar på oss. 
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Hypotes 

Hypotesen som presenteras i inledningen handlar om att det kan vara så att 

eleverna påverkas av varandra och den situation de ska delta i när de väljer vilka 

kläder de ska köpa och använda.  

De slutsatser som dras i diskussionen under rubriken slutsatser visar att det finns 

tendenser till att eleverna påverkas av varandra då det gäller val av kläder och att 

de anpassar sin klädsel i olika situationer. Det visar sig också att några få elever 

inte är delaktiga i alla val som gäller deras klädsel. 

Validitet  

Denna undersökning har genomförts på två skolor i samma kommun med en 

begränsad grupp av elever. Därför går det inte att säga att de slutsatser som dragits 

gäller bland alla elever på alla skolor utan de gäller för de som deltagit i denna 

undersökning. 

Det kan vara så att eleverna på andra skolor än de två som undersökningen 

genomförts på av olika anledningar skulle svara på andra sätt. Om skolorna ligger 

i en större stad skulle det kunna vara så att det finns större utbud då det gäller 

klädaffärer och att det skulle kunna göra att kläderna inte liknar någon annans. 

Det kan leda till att det är fler som vill klä sig mer utstickande och ha en annan stil 

än vad en majoritet bär, när det finns fler personer som vill klä sig mer annorlunda 

än andra. Denna undersökning visar att det inte finns några större skillnader 

mellan skolan som ligger i staden och skolan som ligger utanför staden. 

Skillnaderna är lika stora inom skolorna som mellan skolorna. Detta kan tyda på 

att steriliseringsprocessen som Bjurström (1997) skriver om når ut både i staden 

och utanför staden efter som att elever på båda skolorna bär liknande kläder. Jag 

anser att detta tyder på att det inte enbart är i butiker som vi kan se trender utan att 

det är något som finns runtom oss på andra ställen. Detta kan vara på Internet, i 

tidningar och på TV.  

Elever behöver inte åka in till staden för att köpa de kläder som finns i butikerna 

där. De kan köpa dessa kläder via Internet. Mitt resultatet visar att vissa elever 

köper kläder via Internet och detta betyder att alla som har möjlighet att använda 

sig av Internet hemma kan köpa kläder hemifrån. Möjligen är det så att detta kan 

göra så att steriliseringsprocessen når ut snabbare till de som har ett större avstånd 

till butikerna än de som bor inne i staden,. 

Om ett större antal skolor varit med i empiriinsamlandet kan resultatet ha visat att 

det finns skillnader mellan skolor i städer och skolor som ligger utanför städer när 

fler skolor kan jämföras med varandra. Om undersökningen genomfördes i större 

delar av Sverige kan det även vara så att skillnader framträder beroende på om en 

skolan ligger längre norrut eller söderut i Sverige. Med fler informanter utspridd 

över olika delar av landet skulle det kunna bli lättare att undersöka hur modet 

sprids i Sverige. Detta skulle kunna tydliggöra vart modets spridning börjar, hur 
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modet rör sig och vilka förändringar som sker från spridningens början till att 

modet spridit sig genom hela Sverige. 

I undersökningen är det endast 6 pojkar som deltagit och de går alla på samma 

skola. Det är svårt att dra någon slutsats för hur frågeställningar besvarats när det 

gäller bara pojkar då de är så få. Därför har slutsatserna dragits för alla elever. 

Anledningen till att det bara är sex stycken är att de flesta andra pojkar valt trä- 

och metallslöjd. Det visar att det kan vara få eller inga pojkar som väljer 

textilslöjd när de får välja slöjdart. Detta tyder på att det verkar vara är en norm 

för flickor att välja textilslöjd och norm för pojkar att välja trä- och metallslöjd. 

Pojkarna i denna undersökning har brutit mot normen och valt textilslöjd. Förr har 

ämnet slöjd varit indelad i slöjd för flickor och slöjd för gossar. Detta kan vara 

bidragande till att textilslöjden är mer feminint kodad och trä-och metallslöjden är 

mer manligt kodad. Detta kan leda till att dessa normer lever kvar och ämnena 

fortfarande ses som ett kvinnligt och ett manligt ämne. Jag menar att det kan leda 

till att eleverna inte vill eller vågar bryta mot det som är en norm och väljer oftast 

därför det ämne som deras kön kopplas samman med. Det är intressant att det är 

pojkarna på skolan som inte ligger i staden som bryter mot normerna och har 

textilslöjd då det oftast är så att pojkar som bor utanför staden vill framstå som 

mer manliga. De gör ofta mer saker som kopplas samman med det manliga könet 

som exempelvis att kör skoter och skruvar i motorer m.m. Det kan betyda att 

pojkarna på skolan i staden alla vill ha trä-och metalslöjd eller så är det så att de 

inte vågar bryta mot normen och välja textilslöjd. 

Undersökningarna genomfördes på textilslöjdslektioner för att undersökningen 

utgick från kursplanen för slöjd där det finns delar som handlar om mode och 

trender och för att eleverna syr kläder på textilslöjden. Som blivande lärare tycker 

jag att det är bra att eleverna får diskutera det de plagg de tänker sy och fundera 

på vad det är de vill uttrycka med plagget. Det kan även vara viktigt att diskutera 

plagg för att se om andra upplever det likadant. Detta skulle kunna leda till att 

elever får fler idéer om hur de ska designa sitt plagg för att kunna uttrycka det de 

vill. 

Eleverna i intervjuerna fick en fråga om vad de först lägger märke till när de 

träffar nya människor. Många berättade att det är kläder de ser först. Det går inte 

att vet om de svarar så för att de upplever att kläder är det första de ser eller om de 

blir styrda till att säga att det är kläder som är det första de ser för att de resterande 

frågorna i denna undersökning handlade om kläder. Utifrån det övriga resultatet 

går det att se att eleverna får uppfattningar om varandra utifrån kläderna men inte 

att det är det första de lägger märke till. 

I undersökningen har det inte tagits hänsyn till hur personen i kläderna påverkar 

klädernas uttryck. Kläderna är inte allt vi ser när vi tittar på en person. Vi är inte 

bara klädesplagg som flyger omkring. Vi ser alla olika ut vilket kan påverka hur 

vi ser ut i ett klädesplagg och vilka intryck andra får av oss i plagget. Jag anser 
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inte att två personer i samma plagg uppfattas på samma sätt vilket kan bero på att 

vi har olika kroppsformer, intressen, vi är olika långa, vi kan vara smala eller 

breda m.m. Ett exempel på detta kan vara en person som gillar ett musikband och 

bär en tröja med bandets logga, någon annan kan bära samma tröja för att de gillar 

hur tröjan ser ut. De vill då uttrycka sig på olika sätt och det kan vara något som 

går att läsa av personen utifrån hur tröjan kombinerats med andra plagg, vilken 

hållning och vilka intressen som personen har. 

Några elever avböjde från att delta i en intervju. De behövde inte berätta varför de 

inte valde att delta. Nya lottades fram och fick ta deras plats.  

Klädmodet kan svänga väldigt snabbt och det är en av nackdelarna med denna typ 

av undersökning. Därför har inte fokus legat på vilka plagg som är populärast utan 

på vad det betyder att det finns plagg som är populärare än andra. Det kan vara så 

att modet har förändrats sedan jag var på skolan.  

Elever ska på skolan lära sig om mode och trender, vilka signaler de uttrycker och 

hur det påverkar individen (Skolverket, 2011). I denna uppsatts finns resultat som 

visar vad elever ser i andra elevers klädsel, om de klär sig på det sättet som de vill 

och om de trivs i kläderna. Jag menar att det är viktigt att under 

textilslöjdslektioner diskutera varför vi väljer de kläder vi väljer och diskutera om 

och hur vi trivs i våra kläder. För eleverna anser jag att det är viktigt höra om alla 

har samma åsikter om kläder. Denna undersökning visar att elever tycker väldigt 

lika i vissa frågor och att det ibland finns skillnader. 

Detta kan vara till hjälp för lärare i textilslöjd och även för mig som blivande 

textilslöjdslärare att veta hur elever uttrycker sig kring mode för att kunna 

formulera uppgifter om mode och trender till elever. En sådan uppgift skulle 

kunna vara att varje elev får ta med sig en bild från ett modemagasin eller hitta en 

bild på Internet som eleven berättar om. Det kan vara hur de tänker kring 

personens klädsel och sedan låta sina klasskompisar berätta vad de har för åsikter. 

Läraren kan också ställa frågor om exempelvis vad eleverna hävdar att personen 

på bilden vill uttrycka med sina kläder, vad de menar att personen har för 

egenskaper, varför denna person bär dessa specifika plagg och om de tror att 

personen trivs i plaggen de bär. När det har studerat bilder som inte är kopplade 

till deras eget skapande kanske de kan diskutera de plagg de är intresserade av att 

sy och se om alla är av samma uppfattning om vad plagget uttrycker. Detta kan 

vara till hjälp för eleven att se om uttrycket de söker kommer fram i designen av 

plagget och det kan ge dem kunskaper om hur deras klädsel kommunicera till 

andra i deras närhet. 

Metoddiskussion 

Bakgrundsuppgifterna användes för att jämföra skillnader mellan de som bor 

längre från staden mot de som bor i staden. Några slutsatser gick inte att dra 

utifrån avståndet till staden då resultatet varierade lika mycket inom en grupp som 
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mellan grupper. Det vill säga att elever som bor nära staden kan ha mer 

gemensamt med någon som bor långt utanför staden. Bakgrunden är något som 

Bourdieu (1994/2004) beskriver då han talar om habitus. Detta var anledningen 

till att ha med bakgrundsuppgifter i undersökningen. 

De elever som deltog i fokusgruppsintervjuerna svarade ofta djupare på frågorna 

än de som deltog i enskillda intervjuer.  I fokusgrupperna var flickor och pojkar 

delade, det fanns inte grupper där det var både flickor och pojkar. Det skulle 

kunna vara intressant att blanda flickor och pojkar i en grupp för att se om det 

fanns skillnader i hur de tänker kring kläder när de kan diskutera med varandra.  

Den stora nackdelen med fokusgruppsintervjuerna är att det är svårt att urskilja 

vem det är som säger vad på ljudinspelningen. Därför finns inga namn angivna i 

citaten eller texten. Det ska gå att lösa genom att de säger en siffra varje gång de 

ska prata men det kan hämma en flytande diskussion. Det är svårt att höra om två 

pratar samtidigt. Eleverna kan anpassa det de säger för att de inte vill att andra i 

gruppen ska få veta vissa saker. Den positiva delen med fokusgruppsintervjuerna 

är att fler elever deltar i intervjuerna och att de är mer innehållsrika intervjuer när 

de hjälper varandra att komma ihåg saker som t.ex. vilka plagg som är populärast 

på skolan. Detta gör att deras svar går djupare ner i frågorna än vad de enskilda 

eleverna gör. 

I intervjuerna och frågeformulären framkom inga märkbara skillnader mellan 

stadsskolan och skolan som ligger i ett samhälle. Det kan bero på att det är svårt 

att se ett mönster med utgångspunkt i var de som deltagit i undersökningen bor. 

Det fanns lika stora variationer mellan eleverna på samma skola som mellan 

eleverna på de olika skolorna. Jag anser att det kan bero på att intresset för kläder 

variera från elev till elev vilket kan påverka hur ofta en person köper kläder. Detta 

kan göra så att några som bor utanför staden köper kläder oftare än några som bor 

inne i staden. Detta kan påverka att vissa hela tiden är i framkant, när det gäller 

trender även utanför staden. Jag menar att de som ligger i framkant när det gäller 

nya trender kan få de som går på samma skola att följa med i den trenden. Detta 

skulle kunna bidra till att trenderna sprids lika snabbt på båda skolorna. 

Källkritik  

I What is a woman? skriver Toril Moi (1999) om Bourdieus begrepp ur ett genus 

perspektiv. Nackdelen med denna litteratur är att hon tolkar Bourdieu och jag 

tolkar henne. Det blir en dubbel tolkning av vad Bourdieu har skrivit. Fördelen är 

att det ger en bra koppling mellan de två delarna som jag valt att rikta in mig på 

som är Bourdieus begrepp och genus. 

I En klass för sig skriver Fanny Ambjörnsson (2003) om hur gymnasieflickor 

skapar genus. De normer hon hittar passar på den målgruppen. Därför används de 

delar där hon förklarar hur hon hittar de normer som gymnasieflickorna förhåller 

sig till för att kunna applicera dem på denna undersökning. 
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I Vara och märkas skriver Marcus Gianneschi (2012) om de kläder som bärs i 

Göteborg bland ungdomar. Undersökningen kan ha samma problem som 

undersökningen i denna rapport nämligen att mode kan förändras ganska snabbt 

och att det kan göra att rapporten inte är lika relevant om ett år som den är nu 

(Gianneschi, 2012). Detta på grund av att trender många gånger kommer snabbt 

och försvinner lika snabbt igen. Det kan också vara så att vissa plagg är populära 

en längre tid. Det kan göra att de trender som blir kortvariga i både Gianneschis 

undersökning och denna undersökning kan försvinna innan texterna är 

färdigskrivna. Gianneschis avhandling är skriven 2012 men jag menar att den 

fortfarande är relevant för att det finns plagg som fortfarande är populära. Ett 

sådant plagg som finns med i båda våra undersökningar är Converse. 

I Högt och lågt skriver Erling Bjurström (1997) om medias påverkan då de gäller 

modets spridning. Det han skrivit är från 1997 och när det gäller de delar han 

skriver om hur stiliseringsprocessen fungerar beskriver han på vilka sätt 

spridningen av trender sker. Dessa upplevs som gamla då det har hänt saker när 

det gäller kommunikation sedan 1997. Det är exempelvis många som har eller 

läser modebloggar nu vilket inte var vanligt förr.  Därför kan spridningen av 

trender ske på ett annat vis idag än för 17 år sedan. Kommunikationen mellan 

människor förändras vilket också trenders spridning gör efter som att den 

kommuniceras från person till person. Idag behöver vi inte träffas fysiskt för att 

kunna inspireras av varandras kläder. 

I Praktiskt förnuft skriver Pierre Bourdieu (1994/2004) om hur individer fungerar 

i samhället. Hans undersökning är inte genomförd i Sverige. De begrepp som han 

utvecklat fungerar trots detta bra att applicera på det svenska samhället och är mer 

allmän så att den inte bara fungerar i ett land eller några. 

Fortsatt forskning på området  

Under denna rubrik presenteras områden med kopplingar till detta arbete som kan 

vara intressanta att undersöka. Ett sådant område vore att studera identitetsfrågor 

och klädsel, om vi får personlighet från våra kläder i stället för att vi tar på oss 

kläder som visar vår personlighet. Gör vi som en skådespelare som byter kostym 

och agerar på olika sätt beroende på vilken roll de spelar i en teater eller en film? 

Gör vi likadant i olika situationer och spelar olika roller. 

Kan vi bära kläder som inte visar vår personlighet då det är vi som väljer 

klädesplaggen som vi bär? Det kan vara så att vi påverkas av andra så att vi inte 

gör valet av kläder utifrån oss själva utan i stället väljer kläder som andra har. Vi 

kanske anpassar vår klädsel efter varandra för att vi ser kläderna på andra och 

väljer de kläderna för att de upplevs som bekanta när vi står i klädaffären och 

väljer mellan många olika plagg. 

Ett intresseväckande område vore att ta reda på vad personen i kläderna spelar för 

roll för de intryck vi får av dem. Att se om olika personer i samma kläder kan ge 
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olika intryck hos personer. Vad kan kroppsformen, hållningen och ansiktsuttryck 

göra för intryck på oss? Vad utstrålar vi egentligen som personer? 

Har vi ett fritt val då det kommer till kläder? Kan vi göra ett val som är bara vårat 

eget då vi ser vad andra bär för kläder? Vi får se massor med reklam och vi kan 

vara rädda för att sticka ut från mängden. Det är svårt att veta varför vi köper de 

kläder vi köper. Jag anser att plaggen vi väljer måste ge oss någon typ av 

igenkänning eller att vi kan se oss själva i plagget. Frågan är varför vi ser oss 

själva i just det plagget och inte det som hänger bredvid. Kan vi fatta beslut som 

bara utgår ifrån oss själva? Jag menar att vi behöver kunskap som vi får utifrån för 

att kunna väga för och nackdelar mot varandra när vi fattar ett beslut. Har vi ingen 

kunskap anser jag att vi kan ta ett beslut. Många säger att man kan ta beslut både 

med hjärtat och hjärnan men om hjärnan inte får någon kunskap anser jag inte att 

hjärta eller hjärna kan ta det beslutet.   
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Bilagor 
Intervjufrågor 

 Klär sig alla elever på skolan som de vill? 

 När du/ni möter nya människor vad lägger du/ni märke till först? 

 Tycker du/ni att kläder och personlighet hör ihop? 

 Anpassar du/ni dina/era kläder efter situation eller plats? 

 Vad tänker du/ni på när du/ni köper kläder? 

 Vilket är det populäraste plagget på din/er skola? 
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Frågeformulär 

Frå geformulå r båkgrundsuppgifter 
Är du flicka eller pojke? 

Flicka  Pojke 

Vart bor du? (om du bor på två ställen ena i en by och andra i en stad så kryssa i 

båda) 

Stad Samhälle      By  

Hur bor du? (om du bor på tvåställen ena i lägenhet och andra i hus så kryssa i 

båda) 

Hus eller radhus Lägenhet   

Annat:_________________________ 

Vilka bor du med? (Exempel: förälder/föräldrar, syskon, annan vuxen) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Vad vill du gå på gymnasiet? (om du inte vet skriv vet inte) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Vad gör du på fritiden? (Exempel: hockey, dator, fritidsgård, läsa, spela teater, 

musik, dansa eller något annat) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Hur många timmar tror du att du arbetar med skolarbete utanför skoltid/vecka? 

  ______h/vecka. 
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Frå geformulå r om klå der och 
identitet 

Betalar du dina kläder själv? 

Ja  Nej 

Bestämmer du själv vilka kläder du ska använda? 

Ja  Nej 

Om nej, vem bestämmer det? (exempel: förälder/föräldrar, syskon, annan vuxen) 

__________________________________________________________________ 

Är dina kläder viktiga för dig? 

Ja  Nej 

Liknar dina kläder dina vänners kläder? 

Ja  Nej 

Om någon annan har ett plagg påsig som du gillar köper du då liknande plagg? 

Ja  Nej 

Spelar märken på kläder någon roll? 

Ja  Nej 

Är det viktigt att ha dyra kläder? 

Ja  Nej 

Får du pengar att köpa kläder för? 

Ja  Nej 

Om ja, hur mycket får du i månaden? 

_________kr/månad 

Bestämmer du vilka kläder du ska ta på dig på morgonen? 

Ja  Nej 

Bär du samma kläder på fritiden som på skolan? 

Ja  Nej  
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Påverkas din skolgång av de kläder du har på dig? 

Ja  Nej 

Tror du att andra vill klä sig som du? 

Ja  Nej 

Har du någon gång känt dig retad eller blivit kränkt på grund av de kläder du har 

på dig på skolan? 

Ja  Nej 

Har du fått komplimanger för de kläder du har använt på skolan? 

Ja  Nej 

Trivs du i de kläder du använder på skolan? 

Ja  Nej 

Kan man på dina vänner se vilken personlighet de har utifrån deras kläder? 

Ja  Nej 

Behandlar dina vänner dig på ett annat sätt om du klär dig i finare kläder?  

Ja  Nej 

Var köper du eller någon annan dina kläder? (du får kryssa i flera alternativ och 

skriva fler på linjen under alternativen om de inte finns angivna) 

H&M  KappAhl  Indiska 

 BikBok  Fanny  Stadium 

 Lindex  Ginatricot  Åhlens 

 Cubus  Intersport  Teamsportia 

 Carlings  JC  Jack & Jones 

 Vero Moda  Bubbelroom.se Nelly.com 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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 Beskriv din klädstil: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Beskriv de kläder du har på dig idag:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 


