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1 INLEDNING 
Kläder är ett av de uttryck som vi använder oss av när vi visar vilka vi är och vilka vi vill 
vara. De fungerar som en repertoar som modeföretagen tillhandahåller och vi kan liknas vid 
marionetter som rör oss på en scen som kallas livet, våra medmänniskor är publiken och vi är 
i blickfånget. Som regissörer finner vi inköpare, stylister och designers. Att vilja synas eller 
inte spelar ingen roll; man syns alltid för någon och man har för det mesta något på sig. 
Människor runt omkring oss är betraktare och vi är det som betraktas. Med klädernas hjälp 
ges vi möjligheten att själv påverka i vilken genre vi vill bli placerade, hur vi vill framställas 
på scenen, vilka som ska se och vilka som ska bortse. 
 
Kläderna vi har på oss sänder ut signaler som tolkas, granskas och diskuteras. Människor 
avgör vilka vi är och vilka vi vill vara genom att se vad vi har på oss. Det vi har på oss blir 
således en del av vårt individuella uttryck samtidigt som det är en industri med löpande 
bandproduktion och miljardomsättning. Enligt STIL1 omsatte klädfackhandeln 2004 40,9 
miljarder kronor2. 
 
Varför är det så intressant att skriva en uppsats som behandlar kläder, identitet och ett 
eventuellt förhållande däremellan? Främst är det för att jag tror att det finns ett visst samband 
och jag är väldigt nyfiken på att se vilken syn olika personer har på saken men det finns även 
andra orsaker; som en ständigt pågående debatt om mode i olika sammanhang, ett ökat 
intresse för designers och märken i tidningar och hos olika grupper för att nämna några.  
 
Ord som trendspanare, stylist och stilikon är inte främmande för oss längre och program om 
extrema förvandlingar och att hitta en ny stil eller snarare sin egen stil har blivit vardagsmat. 
Modemagasinen blir samtidigt fler och fler, vilket bidrar till att vi ständigt kan få information 
och inspiration till hur vi kan använda kläder och mode för att visa vilka vi verkligen är. 
Modeföretaget MQ säger på sin hemsida: 
 
”Människors sätt att konsumera berättar mycket om vad som rör sig i samhället. Idag är 
kläderna ett sätt att visa vilka vi är. De uttrycker så mycket mer än yrkes- och 
grupptillhörighet. Vi klär oss för att visa insidan på utsidan.”3 

 

1.1 Problemformulering 
Att vi kan identifiera oss med andra människor har stor betydelse för vår självbild och detta 
kan vi göra bl.a. genom att bära samma kläder som den grupp vi vill tillhöra eller kanske 
redan tillhör; identifieringen är visuell med ändå så viktig. För när vi har uppnått den visuella 
likheten med andra tillkommer det som andra tror och tycker om oss när de ser det visuella. 
Personer börjar tillskriva oss egenskaper och kategoriserar oss utifrån vad vi har på oss. 
Kommunikationen sker här helt utan varken tal eller det traditionella kroppsspråket. 
 
Man kan också se det från andra hållet. Att jag som individ har vissa åsikter och värderingar 
som stämmer väl överens med en annan grupp individer. Dessa individer bär likartade kläder 
och har skapat ett eget mode. Då kan jag för att vissa min ståndpunkt klä mig likadant och 
visa tydligt att jag tycker som de och att vi som enhet står för vissa saker. Tillhörigheten 

                                                 
1 STIL- Sko & Textilhandlarna är branschorganisation för sko- och textilhandeln i hela landet. 
2 www.stil.cc 
3 www.mq.se 
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förstärks då med det visuella uttrycket. Mode är således ett sätt för oss att visa vilka vi är och 
vad vi står för. Vi uttrycker att vi är individer med en egen stil samtidigt men vi vill känna att 
vi tillhör ett kollektiv där andra människor ser ut som vi själva gör. På så sätt kan vi signalera 
till omvärlden vilken grupp vi tillhör.  
 
Hur tänker vi människor angående mode? Kan kläderna fungera som ett medel i 
identitetsarbetet och vår kommunikation mellan varandra om vilka vi är? Vilken typ av 
information lämnar vi ut om oss själva genom klädseln? 
 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är således att undersöka hur de tjejer som ingår i mina fokusgrupper 
tänker angående kläder i relation till sin egen person och i relation till andra.  
 
Är kläder bara kläder eller fungerar de också som ett uttryck för att visa vilka vi är, vill vara 
och hur vi ser på andra? Vad är i så fall framträdande i denna kommunikationsform och 
vilken typ av information är det främst som förmedlas med detta verktyg? 
 

1.3 Avgränsningar 
Jag har i min uppsats valt att avgränsa mig till att enbart ha kvinnliga respondenter. Alla är 
20-30 år och 9 av 11 är studerande. Jag har använt mig av 3 befintliga grupper och har 
intervjuat grupperna var för sig. Ytterligare en avgränsning är att min studie enbart omfattar 
kläder, inga andra yttre aspekter som frisyr, smink etc. är studieobjekt. Anledningen till att jag 
har gjort dessa avgränsningar är för att det i dagsläget finns väldigt få studier gjorda med en 
liknande utgångspunkt som min. Därav är jag intresserad av att undersöka och fokusera på 
själva huvudfrågan; kopplingen mellan kläder och identitet. Målet för min studie är alltså att 
genom mina tre grupper se om det finns en koppling eller inte. I framtiden skulle dock en mer 
jämförande studie vara intressant, framförallt skulle det vara av stort intresse att jämföra 
grupper med olika kön eller jämföra utifrån vilket yrke man har och mer se på skillnader och 
likheter utifrån samma huvudfråga som studien har idag. Det är enligt min mening först när 
man får den eventuella kopplingen mellan kläder och identitet bekräftad som det är intressant 
att ställa t.ex. män och kvinnor mot varandra i en jämförande studie. 
 
Vidare har jag enbart kontaktat ett modemagasin och genomfört en intervju med. Inga andra 
modemagasin kontaktades. Min avsikt med denna intervju är att fördjupa min studie och jag 
har inte för avsikt att jämföra detta modemagasin med något annat. Ett modemagasin var 
dessutom tillräckligt med tanke på uppsatsens syfte. 
 

1.4 Disposition 
Till att börja med följer ett metodkapitel. I det redogör jag för mitt tillvägagångssätt vid 
genomförandet av studien. Jag redogör för fokusgrupper och intervju som 
undersökningsmetoder, rekrytering av mina respondenter, utformning av material samt 
sessionernas genomförande. Därefter kommer mitt teorikapitel som är uppdelat i tre delar; 
självgestaltning, kläder och mode som uttrycksmedel samt perceptioner.  
 
Sedan presenterar jag min empiri som har genererats genom mina fokusgrupper och min 
intervju. Slutligen finner ni en diskussion utifrån teori och empiri samt mina slutsatser.  
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2 METOD 
Jag har för att besvara mitt syfte valt intervjuer som metod. Jag har genomfört en personlig 
intervju och tre fokusgruppsintervjuer. Innan genomförandet av dessa gjorde jag min 
inledande litteraturstudie för att få förståelse för mitt valda problemområde samt för att skapa 
en relevant teoretisk bakgrund.  
 

2.1 Intervju 
För min intervju valde jag att ta kontakt med tidningen ELLE4 för att få genomföra en intervju 
med någon på tidningen och diskutera dennes syn på relationen mellan identitet och kläder. 
Jag fick positiv respons och hänvisades till Jenny Fredriksson som arbetar på 
moderedaktionen. Vi bokade in en tid för själva intervjun och samtidigt skickade jag en e-post 
där jag presenterade ämnet närmare för henne så att hon skulle kunna förbereda sig på bästa 
sätt.  
 

2.1.1 Urval 
Jag hade redan i inledningen av mitt uppsatsarbete bestämt mig för att genomföra en intervju 
med en person som arbetar inom modebranschen för att få viss bredd i min studie. Valet föll 
på att kontakta ett modemagasin och det blev ELLE eftersom det är ett av de mest 
framstående modemagasinen för kvinnor i Sverige och världen. När jag kontaktade tidningen 
fick jag omedelbar positiv respons och det fanns genast ett intresse för att boka in ett möte för 
en intervju.  
 
Ambitionen med denna uppsats är inte att redogöra för flera modemagasins syn på detta 
ämne, varför jag valde att inte kontakta fler tidningar än en. Inte heller någon typ av 
jämförelse är intressant för min uppsats syfte.  

 

2.1.2 Intervjuunderlag 
Vid min intervju använde jag mig av en intervjuguide5. Jag har använt mig av s.k. öppna 
frågor. Det innebär att frågorna saknar fasta svarsalternativ och svarspersonen får med egna 
ord berätta det denna vill ha sagt. Det som är bra med den här typen av frågeundersökningen 
är att det förekommer en dialog mellan intervjuaren och den intervjuade i form av s.k. 
uppföljningsfrågor.6 Jag har använt guiden som ett hjälpmedel i vår dialog och för att jag ville 
försäkra mig om att vissa ämnen skulle täcktas in i vårt samtal. 

 

2.1.3 Genomförande 
Intervjun ägde rum i Stockholm. Vi sågs vid tunnelbanan och gick sedan till ett närliggande 
café där jag kunde ställa mina frågor i lugn och ro och vi kunde sitta ner och diskutera i en 
lugn miljö.  
 

                                                 
4 Modemagasinet ELLE finns i 36 länder runt om i världen och har över 20 miljoner läsare varje månad.  
5 Bilaga 1 
6 Esaiasson et al., 2003:255 
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Jag spelade in vårt samtal på en bandspelare och transkriberade materialet ordagrant vid 
hemkomst. Intervjun tog cirka en timme och det var också så lång tid som jag hade planerat 
och förberett respondenten på att det skulle ta. 
 

2.2 Fokusgrupper 
Vid användandet av denna metod sker en gruppdiskussion som fokuserar på ett antal öppna 
frågor som introduceras av mig som är moderator. Gruppmedlemmarna uppmuntras till att 
uttrycka sin syn på varje ämne samt att diskutera och reagera på det som de andra 
medlemmarna i fokusgruppen uttrycker.7 Jag har använt mig av tre fokusgrupper. Den 
optimala storleken på varje grupp var fyra personer och jag har använt mig av redan befintliga 
grupper. Det finns de som säger att den övre gränsen för hur många personer som samtidigt 
kan vara inbegripna i ett samtal går vid just fyra. När det dessutom är färre än fyra personer 
tenderar det att skapas en medlarroll medan det i en grupp med fler än sex personer kan 
skapas subgrupper och en ledare behövs8.  
 
Den främsta anledningen till att fokusgrupper är en bra metod är för att metoden kan generera 
mycket rika data. Hur användbar data som genereras från fokusgrupperna är beror till stor del 
på hur deltagarna känner inför att dela med sig av sina tankar och erfarenheter i gruppen9. 
Vidare används fokusgrupper, precis som i mitt fall, ofta för att studera människors 
föreställningar, attityder och värderingar inför ett visst ämne10.  
 

2.2.1 Urval 
Jag har valt att använda mig av befintliga grupper, alltså grupper där personerna redan har en 
relation till och känner varandra. Urvalet gick till så att jag valde ut tre personer i min 
bekantskapskrets och sedan lät jag dessa personer välja ut tre personer vardera som skulle 
delta i min undersökning tillsammans med dem11. Var för sig bestod alltså fokusgrupperna av 
en person som jag kände och tre personer som kände denna person.  
 
För att en fokusgrupp ska fungera så bra som möjligt fordras en lämplig blandning av 
personer. Faktorer som påverkar denna blandning är demografiska variabler, fysisk 
framtoning och personlighetsdrag.12 Med tanke på min undersöknings syfte så var fysisk 
framtoning av särskild stor betydelse eftersom det är syftet med hela studien; att diskutera den 
fysiska framtoningens betydelse i relation till sin egen person och identitet. Att jag valde att 
använda mig av redan befintliga grupper har bidragit till att avdramatisera eventuella 
skillnader i framtoning samt i personlighet eftersom personerna redan känner till varandra och 
varandras klädstil. Det kan givetvis ses som både en nackdel och en fördel; jag har gjort 
bedömningen att det var positivt för studien.  
 
Nackdelar med att välja befintliga grupper är att det trots förtroendet för varandra samt vanan 
att umgås och diskutera kan finnas sociala strukturer i gruppen som kan påverka 
respondenterna i samtalet som förs. Om samhörighetskänslan är hög och man har tydliga 
gränser inom gruppen finns det en risk för att så kallad group-think inträder, vilket innebär att 

                                                 
7 Kumar et al, 1999:604 
8 Wibeck, 2000:49 ff. 
9 Wibeck, 2000:27 
10 Wibeck, 2000:10 
11 Vilken relation respondenterna har till varandra finns redovisat i empirin. 
12 Wibeck, 2000:27 f. 
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det uppfattas som att endast ett sätt är det rätta att tänka på och det som är acceptabelt13. Det 
här är en risk som jag är medveten om och som jag har funderat över men enligt mig har 
denna påverkan varit liten.  
 
Det som nu framkommer i empirin är det som har framkommit med dessa tre 
gruppsammansättningar. Kanske hade utfallet blivit ett annat om gruppsammansättningen 
hade varit en annan eller om jag hade använt personliga intervjuer som metod istället. För att 
besvara mitt syfte passade dock intervjuer i grupp mycket bättre eftersom respondenterna nu 
fick diskutera fritt med varandra med viss vägledning från mig snarare än att de fick 
individulla och direkta frågor. Detta har i sin tur genererat rik data som inte hade kunnat 
uppnås med en annan metod. 
 

2.2.2 Intervjuunderlag 
Jag har genomfört ostrukturerade fokusgruppsintervjuer. Tanken med det är att 
respondenterna i så stor utsträckning som möjligt för diskussioner med varandra och inte med 
mig. Enbart begränsad inblandning från moderatorn ska ske men viss inblandning är 
nödvändigt för att de önskvärda ämnena ska täckas in. 14 Min roll i det hela har således enbart 
varit av vägledande karaktär för att uppfylla det nyss nämnda syftet med min närvaro.  
 
Intervjuguiden jag har utformat består av frågor, begrepp och stödord och har fungerat som en 
checklista där jag har kunnat kontrollera att alla önskvärda ämnen täcks in15. Direkta frågor 
har undvikits i så stor utsträckning som möjligt eftersom jag anser att en stor fördel med mitt 
metodval är att respondenterna får frihet att diskutera med varandra. 
 

2.2.3 Bakgrundsfakta 
Utöver det som framkom vid själva diskussionerna ville jag också få fram vissa fakta om 
respondenterna. Av den anledningen valde jag att använda mig av ett formulär där varje 
respondent fick fylla i fakta om sig själv rörande bl.a. ålder, fritidsintressen, medievanor 
etc.16. Med den text som genereras från detta formulär vill jag visa vilka typer av personer 
som har deltagit i min studie samt göra empirin mer levande för läsaren.  
 
De fakta som framkom från formulären kommer inte att röja respondenternas identitet och 
detta är inte heller syftet med formuläret. Det framhöll jag för respondenterna innan de 
började fylla i de efterfrågade uppgifterna om sig själva.   
 

2.2.4 Genomförande 
Intervjuerna skedde hemma hos en av respondenterna i respektive grupp. Eftersom jag 
använde mig av redan befintliga grupper tyckte jag att det var en bra lösning, snarare att 
respondenterna ska ta sig till en ny miljö där de kanske inte känner sig lika hemma. Alla 
tillfällen inleddes med att jag presenterade mig själv och min studie. Jag berättade dessutom 
om hur själva intervjun skulle gå till och betonade att alla åsikter var av stor vikt och att det 
inte finns några rätt eller fel. Innan vi startade fick deltagarna även möjlighet att ställa frågor 
och jag berättade också att alla är anonyma i min uppsats. Jag hade bett respondenterna att 

                                                 
13 Wibeck, 2000:29 
14 Wibeck, 2000:45 
15 Bilaga 2 
16 Bilaga 3 
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avsätta ungefär 2 timmar för fokusgruppsintervjun. Utfallet blev att varje session tog 1,5 
timme.  
 
Vid min tredje fokusgrupp kunde enbart tre personer delta; den fjärde respondenten fick 
förhinder som meddelades kort tid innan genomförandet och således var det svårt att få tag på 
en fjärde person till detta tillfälle. Diskussionen som fördes i denna grupp blev ändå likvärdig 
de andra två i materialmängd och innehåll trots att den bestod av tre personer. Således torde 
detta inte påverkat slutresultatet av min studie. 
 
Jag använde en bandspelare vid alla tre tillfällen. En bandspelare är bra eftersom 
respondenterna lätt tänker bort den och talar som om den inte fanns där, dock kan det uppstå 
problem eftersom man inte kan se vem som säger vad17. Det problemet hade kunnat avhjälpas 
med en videokamera men jag kände att användandet av en sådan hade medfört negativa 
följder i form av blyghet, känsla att vara iakttagen m.m.  
 
Det inspelade materialet transkriberades sedan ordagrant. Därefter jämförde jag detta material 
med mina anteckningar som jag gjorde under sessionerna och sammanförde allt material för 
att få ett bra underlag till empirin. Jag gjorde markeringar för att göra en värdering av vad 
som var extra viktigt att lyfta fram i empirin samt vad som var av mindre vikt utifrån min 
undersöknings syfte. Allt detta material finns nedskrivet och sparat i originalform. 
 
 

2.2.5 Observation 
En positiv effekt av att använda fokusgrupper är att jag kan studera den sociala interaktionen. 
Både i enighet samt konflikter kan det tydliggöras föreställningar och värderingar som hjälper 
till vid en kartläggning av åsikter och värderingar18. Det är inte bara genom vad som sägs man 
märker att människor är överens eller inte utan det kan också upptäckas genom att titta på 
kroppsspråk, gester mm. 
 
Jag dokumenterade den icke-verbala kommunikationen genom att anteckna mina intryck och 
observera deltagarnas gester och kroppsspråk. I en fokusgruppssituation kan nämligen den 
icke-verbala kommunikationen vara ett viktigt komplement till den verbala19. 
 

2.2.6 Anonymitet 
Alla respondenter från fokusgrupperna behandlas anonymt. Med tanke på uppsatsens syfte 
finns det ingen anledning att nämna någon av dessa personers namn vid genomgången av 
empirin eller vidare i uppsatsen. Alla ifyllda formulär samt bandupptagningar och 
anteckningar från intervjuerna kommer att skyddas noggrant och inte sparas längre än 
nödvändigt.  
 
Att alla respondenter behandlas anonymt tror jag påverkar resultatet positivt eftersom det i 
och med utlovad anonymitet blir lättare att föra fram sin sanna och personliga åsikt på ett sätt 
som kan försvåras för vissa personer om man måste ange sitt namn.  
 

                                                 
17 Wibeck, 2000:79 
18 Wibeck, 2000:21 
19 Wibeck, 2000:30 
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I presentationen av empirin har respondenterna från fokusgrupperna fått en varsin bokstav; 
grupp 1 består av A, B, C och D, grupp 2 av E, F, G och H samt grupp 3 av I, J och K. 
 

2.3 Självreflektion 
Jag har funderat mycket över min egen roll vid genomförandet av alla mina intervjuer. I 
presentationen av mina frågeställningar har jag varit noga med att inte vara för utförlig utan 
lämna utrymme för egna tolkningar och tankar för respondenterna, såväl som för Jenny 
Fredriksson som för mina fokusgrupper.  
 
Att jag är kvinna och vänder mig till kvinnor tror jag är positivt eftersom vi talar om kvinnligt 
mode och vi rör oss alla på samma arena eftersom vi är i samma ålder ungefär. Eftersom 
mode är ämnet för min studie har mitt klädval varit något jag har funderat på vid intervjuernas 
genomförande. Kläderna jag har haft på mig vid alla tillfällen har varit neutrala enligt min 
uppfattning; inga synliga märken, inte utmanande och inte uppseendeväckande på något sätt. 
Om mina eller respondenternas klädsel och fysiska framtoning har påverkat övriga 
respondenter är svårt att uttala sig om och jag kan därför inte heller avgöra om detta har haft 
betydelse för min studie som helhet.  
 

2.4 Validitet och reliabilitet 
God validitet betyder att det finns en god överensstämmelse mellan teoretiska definitioner och 
operationella indikatorer och att vi mäter det som vi avser att mäta och inte skjuter vid sidan 
av målet. Dessutom ska det vara en frånvaro av systematiska fel.20 Den öppna karaktären på 
frågorna har stärkt validiteten i undersökningen eftersom möjligheten till att aktivt ställa 
följdfrågor gavs och vid eventuella oklarheter fanns det möjlighet att vägleda respondenterna. 
Bandupptagningen av alla intervjuer har också stärkt validiteten. 
 
God reliabilitet är i sin tur frånvaro av slumpmässiga eller osystematiska fel21. Det kan vara 
en brist i min reliabilitet att intervjuerna har genomförts i olika miljöer, men det kan också 
vara en fördel att respondenterna har känt sig bekväma i en miljö som de känner sig hemma i. 
 

2.5 Generaliserbarhet 
Eftersom min studie enbart omfattar kvinnor anser jag inte att det finns möjlighet att 
generalisera resultatet. Mitt syfte är inte heller att generalisera utan snarare att belysa och 
exemplifiera. Om ett annat urval hade gjorts hade utfallet kunnat bli ett annat; t.ex. om man 
hade tittat på män eller en annan åldersgrupp. Jag anser dock att man kan dra lärdom av denna 
studie trots att den är gjord i liten skala samt att min uppsats kan utgöra underlag för vidare 
diskussion inom ämnet. 
 
Syftet med en fokusgruppsstudie anses inte vara, och det är heller inte möjligt, att dra 
generella, statistiskt underbyggda slutsatser om hela grupper. För sådana resultat finns istället 
datainsamlingsmetoder som enkäter och opinionsundersökningar.22 
 
 

                                                 
20 Esaiasson et al., 2003:59 ff. 
21 Ibid. 
22 Wibeck , 2000:123 



 11

3 TEORI 
3.1 Självgestaltning 

3.1.1 Identitet 
Självidentitet är den föreställning man har om sig själv som en bestämd individ med vissa 
egenskaper och möjligheter. Identitetsbildningsprocessen kan aldrig starta från ingenting utan 
bygger alltid på ett redan existerande symboliskt material som bildar grundvalen för 
identiteten. Det symboliska materialet består av antaganden, uppfattningar och 
beteendemönster som har gått i arv från ens förflutna.23 Vidare är identiteten sammansatt av 
olika faktorer och förhållanden. En viss del av identiteten blir vi tilldelade redan vid födseln; 
kön, familj, hemort osv. Andra element i vår identitet är ett resultat av de val vi gör.24 
Självidentiteten är alltså inte något som bara är givet. Det är något som rutinmässigt måste 
skapas och bevaras genom en individs reflexiva handlingar.25 Vår identitet är en dynamisk 
process som pågår hela tiden och som vi själva har möjlighet att påverka.  
 
Föreställningen man har om sig själv formas dessutom i varierande grad beroende på det 
sociala sammanhanget.26 Identiteten skapas idag genom att individer deltar i ett stort antal 
sociala och kulturella nätverk som spänner från det lokala till det globala. Det är i mötet 
mellan dessa som dagens identitet skapas och mötet utformas på olika vis för olika individer 
och har också olika inverkan på individens identitet.27  
 

3.1.2 Livsstil  
Det som förkroppsligar framställningen av identiteten är livsstilen.28 Med livsstil menade man 
ursprungligen människors systematiska sätt att tänka och handla i vardagslivet. Idag är det 
mer så att man tänker en sak men handlingen motsvarar något annat. Ett exempel på det är när 
en person säger sig vara individualist men sedan klär sig och handlar som alla andra i en 
grupp. Idag kommer ordningen i livsstilen från vissa principer som vi inte själva är medvetna 
om och därigenom inte kan uttrycka på ett direkt och tydligt sätt utan vi uttrycker det istället 
genom praktik.29     
 
Vår livsstil innehåller vissa grundläggande element som kommer av sig själv, t.ex. social 
bakgrund, utbildning och yrke. Andra element av livsstilen väljer vi själva.30 Det kan då 
handla om vilka vi vill umgås med, vilken musik vi vill lyssna på och vilka politiska åsikter vi 
vill ha eller vilken klädstil eller vilken modedesigner vi vill förknippas med.  
 
En livsstil är således inte något som enbart går i arv utan det är något man lägger till sig med. 
Livsstilen är vidare användning av rutiner som införlivas i klädvanor men också i matvanor 
och handlingssätt för att ta två andra exempel. Valen en person gör, t.ex. vad man ska ta på 
sig för kläder är inte bara beslut om hur man ska se ut utan även om vem man vill vara och 
hur man vill uppfattas.31 
                                                 
23 Thompson, 2001:233 f. 
24 Gripsrud, 1999:101 
25 Giddens, 1997:67 
26 Thompson, 2001:233 f. 
27 Johansson, 1996:161 
28 Jacobsson, 1994:16 
29 Gripsrud, 1999:100 ff. 
30 Ibid. 
31 Giddens, 1997:102 
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3.1.3 Kläder och mode  
Kläder är kort och gott det man har på kroppen.32 
 
Mode däremot är något mer. Att något är mode innebär att det är nyskapande, nytt och med i 
tiden. Det är ett uttryck som började användas på sent 1700-tal och används i samband med 
kläder och tidsströmningar. Det är något som är förenligt med tidens rytm och smak och 
används särskilt om kläder, som sättet att klä sig tidsenligt och samtida.33 
 

3.2 Perception – det andra ser 

3.2.1 Symboler 
Med symbolspråk menas formstruktur och meningsinnehåll i de ord, bilder och toner som 
skapas och tolkas34.    
 
Symboler kallas det som företräder något annat än sig själv. En bred definition av begreppet 
symbol innebär att alla mänskliga skapelser kan uppfattas som symboler för någonting. En 
symbols värdeladdning lär man sig i ett samhälle genom det som kallas för 
socialiseringsprocessen. Genom denna process lär man sig de kulturella koderna för en 
specifik grupp.35 Här handlar det om aspekter som inne och ute, rätt och fel, töntigt och coolt 
och andra motsägelser och begrepp som vi rör oss med när vi talar om mode och olika stilar 
och framför allt när vi tar på oss rollen som betraktare av andra men också av oss själva. 
 
Symboliska former får sin mening först när de används i människors kommunikativa möten 
och samspel36. 
 

3.2.2 Koder 
En kod är ett betydelsesystem som är gemensamt för medlemmar i en kultur eller subkultur. 
Den består både av tecken, dvs. fysiska signaler som står för något annat än sig själva, samt av 
regler och överenskommelser som bestämmer hur och i vilka sammanhang de kan kombineras 
och bilda mer komplicerade meddelanden.37 Koder kan således sägas vara system i vilka 
tecken organiseras och dessa system styrs i sin tur av reglerna och konventionerna som ett 
samhälle har bestämt.38 
 
De uttryck som vi ställs inför är av skiftande natur och delvis flertydiga. Det är genom det 
som kallas kodkompetens vi ger dessa uttryck innehåll. Uttrycken får mening utifrån våra 
erfarenheter, kunskaper, åsikter, attityder, omedvetna önskningar etc.39 Det finns specifika 
klädkoder som består av regler eller överenskommelser som accepteras av en grupp 
människor och kan informera om en bärares kön, ålder och status40.  

                                                 
32 Bonniers svenska ordbok 
33 Lewenhaupt, 2002:253 
34 Fornäs, 1992:20 
35 Jacobson 1994:25 ff. 
36 Fornäs, 1992:14 
37 Fiske, 2003:34 f.  
38 Fiske, 2003:91 
39 Gripsrud, 1999:171 
40 Jacobson 1994:27 
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3.2.3 Signaler 
Kläderna hjälper oss när vi ska sända ut dessa signaler som ska visa vilka drag vi har som 
personer och vilken eller vilka roller vi har i samhället.41 
 
En subkultur är en livsstil hos mindre grupper utan officiellt erkännande. Vidare innebär 
subkultur stil och medlemmarna signalerar tydligt att de tillhör en grupp. Med den 
subkulturella stilen vill medlemmarna förmedla en viss image som kan vara mer eller mindre 
svår att tolka. Stilen anger vilken grupp man tillhör och genom stilen skiljer sig gruppen från 
mainstreamkulturen. Vidare får medlemmarna en identitet som kan göra det möjligt att 
överskrida sin klasstillhörighet.42  
 

3.2.4 Kontext 
Det är viktigt att komma ihåg att våra kläders innebörd inte är statiskt. Betydelsen kan skifta 
beroende på i vilka sammanhang de används samt utifrån vilka förutsättningar de blir 
tolkade.43  
 
Det som är specifikt för kulturella koder är att de alltid har avgränsade användningsområden. 
Det innebär att de ger mening i vissa sammanhang och för vissa människor. Dessutom finns 
dessa koder alltid i en social situation. Det är ofta så att när vi möter en människa som vi inte 
känner på förhand så bildar vi oss vår första uppfattning om denna person utifrån vad 
vederbörande har på sig och övrig yttre framtoning. Dessutom är det så att vi själva också 
presenterar oss och vår person på samma sätt när en annan person ser oss för första gången. 
Med kläderna säger vi vid detta första möte vilken kategori av människor vi tillhör samt 
vilken eller vilka underkategorier vi tillhör eller önskar tillhöra. Vi tar våra kläder till hjälp 
när vi ska visa omvärlden vilka kategorier vi tillhör, samma kläder är vidare ett verktyg när vi 
bygger upp vår identitet och de gestaltar dessutom vår livsstil.44  

 

3.3 Kläder och mode som uttrycksmedel 
Kläderna vi har på oss talar om saker om oss vare sig vi vill det eller inte. De kan berätta om 
var på samhällsstegen vi befinner oss eller var vi försöker befinna oss eller vad vi tycker och 
tänker i form av värderingar och attityder, om framgång, om resignation, om drömmar och om 
våra önskningar.45 
 
Kläderna kan alltså sägas fungera som ett kommunikationsmedel. Våra kläder och enskilda 
plagg agerar meningsbärare och varje plagg kan agera enskilt men det kan också vara så att 
flera klädesplagg i kombination med varandra är det som förmedlar det aktuella budskapet till 
vår omvärld. Ett plagg kan i olika sammanhang betyda olika saker beroende på vad plagget 
används tillsammans med. Det är ett klädesplaggs relation till de övriga klädesplaggen som 
avgör betydelsen. Dessutom kan ett plagg ha skilda betydelser beroende på att det används 
inom olika områden.46  

                                                 
41 Jacobsson 1994:30 
42 Fornäs et al. 1994:17 
43 Jacobson 1994:27 ff. 
44 Ibid. 
45 Jacobsson 1994:22 ff. 
46 Ibid. 
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Det som vi inte kan eller vill säga rakt ut ropar vi ut med tyger, färger, skärningar och 
klackhöjder. Människor i omgivningen går med insidan vänd utåt som en mask. Kläder 
fungerar som en slags intygsgivare vad de än försöker berätta.47  
 
Vilka funktioner kan då modet fylla och vad är det vi kan säga med språket som mode, kläder 
och de som arbetar i branschen tillhandahåller oss med? Nedan följer en uppräkning av de 
funktioner som mode och kläder kan ha. 
 

3.3.1 Kommunikation 
Detta är en av huvudfunktionerna för kläderna; att kommunicera med det vi har på oss för att 
avslöja detaljer om oss själva och visa vem vi är eller vill vara. Den förenande funktionen för 
kläder och mode är att kommunicera medlemskap av en kulturell grupp, både till dem som är 
medlemmar i samma grupp och dem som står utanför gruppen. Skydd, blygsel och attraktion 
är alla tre sätt att kommunicera sin position i ett kulturellt och ett socialt avseende.48 
 
Skydd är det mest naturliga att sammankoppla med kläder; dess funktion att skydda oss från 
väder och vind utan att i någon direkt mening försöka förmedla eller kommunicera något om 
vår identitet. Sedan ska man inte glömma bort att trots detta så kan dessa kläder också 
uppfattas i fashionabel mening, alltså mer som mode, men inte i direkt form på samma sätt 
som andra plagg.49  
 
Kläder, dock inte nödvändigtvis mode, blir här svaret på våra fysiska behov av skydd. De 
skyddar kroppen från kyla och hetta, olyckor, mänskliga fiender och djur, samt fysiska och 
psykologiska faror. Ett generellt skydd vi får genom våra kläder är dessutom det att vi kan 
känna oss trygga i vissa favoritplagg och våra kläder, och det i sin tur skyddar oss givetvis 
inte från olyckor men från att känna oss osäkra och ovälkomna.50   
 
Vidare används kläderna för att skydda vissa delar av kroppen som uppfattas som oanständiga 
eller generande och som sammankopplas med blygsel. Att gömma kroppen bakom kläderna 
kan ses som ett sätt att undvika känslor som associeras med blygsel och skam. Nakenhet är 
inte naturligt i vår del av världen och det leder till att det är medfött för oss att använda kläder 
för att undvika det.51 Detta skiljer sig dock från kultur till kultur.  
 
Vissa kläder och ett visst mode har förmågan att kamouflera oss och på så sätt inte dra någon 
uppmärksamhet till oss och vår person. Modet och kläderna används för att vi ska passa in 
och inte avvika från mönstret; plagg används för att avleda uppmärksamhet.52  
 
Mottsatt från blygsel har vi det som här kallas attraktion. Här handlar det om att med hjälp av 
kläderna dra till sig uppmärksamhet och visa upp sin kropp snarare än att gömma vissa delar. 
Här handlar det lätt om exhibitionism och att attrahera andra människor.53     
 

                                                 
47 Pagold, 2000:11 f. 
48 Barnard, 1996:56 f. 
49 Barnard, 1996;48 ff. 
50 Ibid. 
51 Barnard, 1996:51 ff. 
52 Ibid. 
53 Barnard, 1996:53 ff. 
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Kvinnors kläder är tänkta att göra den som bär kläderna mer attraktiv för en tilltänkt partner. 
Om vi tänker oss att denna partner är en man så sägs det att det genom historien har varit så 
att män väljer sin partner utifrån attraktivitet medan kvinnor istället väljer utifrån om mannen 
ser ut att kunna ge trygghet och skydd åt en familj. Utifrån det kan man alltså dra slutsatsen 
att kvinnors kläder ger uttryck för den sexuella attraktiviteten medan mannens kläder ger 
uttryck för den sociala status han har.54  
 
I en kultur skiftar det vilken del på den kvinnliga kroppen som uppfattas som mest intressant. 
I olika tider av historien har det varit olika delar; bysten, benen, rumpan osv. Skiftningarna 
beror på hur modet förändras och vilken del som uppfattas som mest attraktiv speglas i modet 
och vice versa.55 Just nu kan man t.ex. se att benen är mycket i fokus och således är det korta 
kjolar som är på modet.  
 

3.3.2 Information 
Genom att vi kommunicerar med vår omvärld med våra kläder lämnar vi ut information om 
oss själva och vår identitet och livsstil. Nedan följer exempel på vad vi kan utlämna om oss 
själva i kommunikationen.   
 
Individualitet  
Kläder och mode reflekterar och informerar om hur vi känner oss och vilket sinnelag vi 
befinner oss i. Det kan t.ex. handla om att använda det som uppfattas som glada färger på sin 
klädsel om man känner sig uppåt och glad. Att köpa nya kläder att alternera med är ett sätt att 
också försöka alternera sitt sinnelag; många människor känner positiva känslor och blir glada 
av att kunna sätta på sig något nytt.56  
 
Mode och kläder handlar om att vara individuell och differentiera sig själv från mängden och 
förmedla att man är unik. Att använda ovanliga plagg som antingen är väldigt nya eller 
väldigt gamla är ett sätt att framhäva att man är unik och använder sådant som ingen annan 
har. Ofta är det en kombination av dessa plagg och massproducerade plagg som skapar en 
kombination som blir unik för individen.57  
 
Vi skapar vår egen individuella stil genom att sätta samman kombinationer av kulturella 
uttryck som delas av andra människor och följer vissa mönster. Mönstren är av social och 
estetisk karaktär och har viss beständighet. När man producerar sin personliga eller kollektiva 
stil handlar inte det om att överta redan befintliga kulturella regler utan att omforma och 
nyskapa reglerna i en aktiv, kreativ och dynamisk process.58 
 
Status 
Kläder och mode används ofta för att tydliggöra vilket socialt värde eller status en människa 
har och ofta är det utifrån det man har på sig som andra människor drar slutsatser om oss 
angående detta. Status resulterar från civilstånd, familj, kön, genus, ålder och etnisk 
tillhörighet för att nämna några.59   
 

                                                 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
56 Barnard 1996:58 
57 Ibid. 
58 Fornäs, 1992:11 f. 
59 Barnard 1996:58 f. 
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För att exemplifiera detta kan man t.ex. se att det är kläder, dock inte nödvändigtvis mode, 
som skiljer maskulinitet från femininitet60. Vidare kan klasstillhörighet uttryckas med kläder 
och någon har till och med hävdat att man inte föds till kvinna utan man blir det. Man 
konstruerar en roll i förhållande till systemet som kvinna genom att bland annat klä sig som 
en kvinna.61 
 
Social roll 
Den sociala rollen produceras av en persons status och refererar till hur en person förväntas 
bete sig och se ut utifrån det man vet om personen. Utifrån sin status har man en viss roll. 
Kläderna och modet används i detta avseende för att påvisa och signalera vilken roll man har i 
samhället och således också hur man ska bete sig utifrån sin roll.62  
 
En relation mellan två personer inleds med varseblivningen av den andra personen. Det 
innebär att vi uppmärksammar och uppskattar en annan människas egenskaper, avsikter och 
sannolika reaktioner på våra handlingar. Om förväntningarna vi har på den andra personen 
bekräftas skapar det goda förutsättningar för fortsatt socialt samspel medan det motsatta kan 
leda till osäkerhet och spänning.63  
 
Här hjälper kläderna till genom att vi utifrån vad en person har på sig vet hur vi ska bete oss 
och osäkerheten minskar eller uteblir helt. Ett tydligt exempel på det är kläderna som läkare, 
sjuksköterskor och patienter har på ett sjukhus; här indikerar kläderna tydligt vilka roller 
personerna har och det underlättar den sociala interaktionen.64 Även andra uniformer hör till 
denna kategori 
 
Ekonomi 
Kläder och mode reflekterar i detta avseende till vilken ekonomi en person lever i och vilken 
position denna person har inom denna ekonomi. Med detta menas att man utifrån en persons 
kläder kan se vilket yrke en person har och vad man kan förvänta sig av denna person. 
Uniformer eller arbetskläder, även civila, visar vilken nivå i samhället och ekonomin som 
personen verkar eller arbetar på. 65 
 
I Sverige har vi i detta avseendet talat om s.k. manschettyrken som står i motsats till 
industriarbete och kroppsarbete.  
 
Politik 
Mode och kläder kan också fylla en politisk funktion. Här handlar det om att genom det man 
har på sig visa sin ställning till stat, regering och politiska partier och åsikter.66 Mode kan 
sägas etablera en ordning som vi, ibland frivilligt och ibland inte inrättar oss i. Om man inte 
följer modet är det att inta en slags anti-ställning där man hur man än väljer att se ut förhåller 
sig till den rådande ordningen medvetet eller omedvetet.67 
 

                                                 
60 Barnard 1996:51 
61 Pagold, 2000:10 
62 Barnard, 1996:60 f. 
63 Mann, 1973:124 f. 
64 Barnard, 1996:60 
65 Barnard, 1996:61 
66 Barnard, 1996:62 f. 
67Pagold, 2000:10 f.  
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Palestina-sjalen är ett bra exempel på ett ”plagg” som har haft ett politiskt symbolvärde, 
främst på 1970-talet. Den kom att förknippas med vänstersympatier och radikala idéer och 
bars vid demonstrationer och sympatiaktioner av olika slag.68  
 
Religion 
Här handlar det om kläder snarare än mode precis som i vissa andra kategorier. Det beror på 
att det magiska eller religiösa ofta grundar sig och får sitt värde genom traditioner och den 
ordning som råder. Oavsett om man bär kläder i detta avseende permanent eller sporadiskt så 
indikerar de ett medlemskap i en religiös grupp eller sekt. De ger också signaler om vilken 
status man har inom denna grupp och hur djup ens tro och tillhörighet är.69 
 
Ett exempel är i Frankrike där slöjdebatten har genomsyrat inrikespolitiken till den grad att 
den har lett till ett införande av slöjförbud i skolorna där.  Användandet av religiösa symboler 
är ett återkommande ämne i debatter och ett laddat sådant.  
   
Ritualer 
Här handlar det om kläderna som används vid ritualer som ett bröllop eller en begravning 
samt vid olika festliga tillfällen. Kläderna markerar att det handlar om en speciell ritual och 
kläderna eller modet som används skiljer sig från det man har på sig i vardagen. Det man har 
på sig är således inte något som används normalt utan är kanske nyare eller bättre än 
vardagsklädseln.70  
 
Att man har svarta kläder på de flesta begravningarna idag är ett av de tydligaste exemplen på 
detta. Även tanken om att människor generellt klär sig propert i kyrkan och gör det av en 
slags respekt är ett annat exempel. Klädsel i rituella sammanhang är ofta sammanbundet med 
tradition. 
 
Rekreation 
I det här fallet handlar det om informell klädsel. Dock kan det vara så att man vid en informell 
fritidsaktivitet som t.ex. vid segling eller fiske ändå vill visa sig i det senaste modet för att 
man har ett intresse av mode och kläder, inte bara för det praktiska i kläderna.71  
 
Här återkommer vi till det om kläderna som besvarar det fysiska behovet av skydd och ett 
eventuellt förmedlande av information blir i de flesta fall en bisak, kom ihåg att det dock kan 
vara ett aktivt val också att man vill ge intryck av något visst även här. 
 
 

                                                 
68 Jacobson, 1994:28 
69 Barnard, 1996:64 
70 Barnard, 1996:65 
71 Barnard, 1996:65 f. 
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4 EMPIRI 

4.1 Intervju 
Jenny Fredriksson tycker att alla är engagerade på något sätt när det gäller kläder. Antingen 
visar man det med att vara jätteintresserad av mode eller genom att vara helt antimode. Hon 
tycker att tjejer absolut använder kläderna i sitt identitetsarbete: 
 

Jag tror det är en självklar gren i hur man vill framstå för världen. Faktiskt! Det är både att ta ställning och 
hur man vill bli uppfattad. Eller hur man vill uttrycka sig eller den person man önskar vara. 

 
Hon tycker att det är väldigt intressant och spännande att titta på grupper av människor och 
kläderna som en grupp använder. Hon tror att hon själv har så stort fokus på mode, designers 
och olika märken för att hon arbetar inom branschen. Det faller sig ganska naturligt! Hon tror 
också att det beror på att det allt eftersom blir fler och fler stora designers och de flesta av de 
stora modehusen nu också finns representerade i Sverige. Nu går det att få tag på nästan allt ur 
det stora utbudet: 
 

Tjejer har börjat använda mer märkeskläder som kommunikationssymbol. De använder märken för att de 
vill uppfattas som en sådan lyxig tjej… 

 
Vidare tycker hon att designermärken har blivit mer och mer exponerade både i fiktion, i 
litteratur och i tidningar men även ute på gatorna. Hon säger: 
 

De flesta vet ju vad Manolo Blahnik och Jimmy Choo är nu, och Fendi och Dolce & Gabbana tack vare 
Sex and the city. 72 

 
Hon tycker att det är vanligt att tjejer, trots att de inte har växt upp i modevärlden, känner till 
de märkena och ”vet” hur de tjejerna är och att de också vill också vara en sådan tjej. 
 
Angående grupptillhörighet och kategorisering av människor utifrån kläderna diskuterade 
Jenny Fredriksson det mycket utifrån märken och olika designers. Hon tycker att tjejer som 
har Dolce & Gabbana på sig… 
 

… har en önskan om att gå en viss väg, mer glamour-önskan i form av kvinnlig, snygg och sexig, och vill 
man gå åt ett annat håll och uppfattas på ett annat sätt så väljer man kanske en mer udda designer som inte 
är lika känd…Väljer man den andra designern som inte är lika känd så hänger man upp sin personlighet 
på andra egenskaper och det blir två motpoler så det tycker jag är jättetydligt. 

 
Kläderna från två olika designers (som i exemplet ovan) tycker hon är på en varsin skala. Om 
en person väljer en lite mer udda designer så tycker hon att personen vill utstråla mer djup och 
intellekt snarare än en glamourönskan som den som har Dolce & Gabbana.  
 
Varumärken är ett väldigt starkt uttrycksmedel för vissa grupper; antingen varumärket eller en 
speciell stil på kläderna. Hon jämför Canada Goose och Ralph Lauren73 för att ta två exempel 
och anser att människorna som använder dessa märken använder märkena som medel för att 

                                                 
72 Manolo Blahnik – en av världens mest berömda skodesigner, Jimmy Choo – designar exklusiva accessoarer, 
främst skor, Fendi – italienskt modehus, Dolce & Gabbana – italienskt märke som kännetecknas av glamour och 
mångsidighet, Sex and the city – populär serie som handlar om fyra framgångsrika kvinnor i New York. 
73 Canada Goose – gör främst dyra dunjackor som har varit väldigt populära, Ralph Lauren – dyrare klädmärke 



 19

nå någonstans. Varumärkena tycker hon har fått större och större betydelse på senare tid och 
dessutom finns det fler och fler märken att välja på inom samma genre.  
 
Det blir ofta väldigt stereotypt när man diskuterar kläder och framförallt när man ska ta upp 
exempel tycker Jenny Fredriksson samtidigt tycker hon att det i många fall visar sig att dessa 
stereotypa föreställningar ofta stämmer med verkligheten. 
 
Jag frågar henne om hon tror att man kan berätta allt med sina kläder; hon svarar ja med ett 
nästan efter och fortsätter: 
 

Jag kan se vissa tjejer på stan och jag kan inte se var de bor men jag kan se var de vill bo och vad de vill 
ha för kompisar och vilka ställen de vill gå på. Eftersom Stockholm är så himla enkelt eftersom det är så 
tydliga gränser. Det är så stor skillnad på Östermalm och Södermalm.  

 
Hon tycker sig kunna se vilken roll en person vill ha i ett sammanhang och vilken 
statusambition en person har; både den personliga statusen och vilken status de vill ha 
gentemot världsliga ting.  
 

Ibland har man ju läskigt rätt… för det är så klyschigt… 
 
Hon tycker ibland att det kan vara svårt att se om någon har klätt sig för att visa något 
speciellt eller för ett speciellt syfte eller om de bara har klätt på sig för att det uppfyller ett 
fysiskt behov. Det kan vara lite svårt att skilja på dem anser hon. Hon tycker vidare att 
personer alltid vill kommunicera med någon. Fastän någon har en individuell klädstil så vill 
denne ändå kommunicera med dem som har liknande estetik och gemensamma nämnare.  
 

Jag tror inte på individuell klädstil egentligen utan man vill ju alltid kommunicera och bekräftas av andra 
människor, det tror jag faktiskt! Man vill befästa sin status på något sätt. 

 
Vi fortsätter med att diskutera just status. Hon diskuterar detta utifrån två perspektiv. Dels 
finns det dem som kommer från en fattig bakgrund och vill ”dress up” och som vill höja sin 
status kraftigt och då använder en viss typ av uttrycksfulla medel för att göra det. De har en 
ambition att glänsa mer än alla andra och komma ifrån sitt ursprung. Sedan tycker hon också 
att det finns dem som vill testa sin status och kommer från en bakgrund med gott om pengar 
och trygghet, som har lite mer lågmälda medel för att uttrycka sig. Hon tycker således att det 
finns antingen dem som vill befästa eller testa sin nuvarande status eller dem som vill köpa 
sig uppåt. Hon avslutar: 
 

Och så finns det ju dem som vill klä ner sig bara för att uttrycka att man är någon annan egentligen och 
inte bunden av sin bakgrund. 

 
Vidare tycker hon att man bedömer människor utifrån kläderna och ger dem egenskaper utan 
att de ens har öppnat munnen. Hon tycker också att hon förväntar sig ett visst beteende av en 
viss klädstil: 
 

Man blir inte förvånad om en kicker-kille är otrevlig eller att han knuffas i tunnelbanan eller skriker och 
skränar. Det blir man ju inte! Man blir tyvärr ofta åt andra hållet att han är trevlig eller om en kostymkille 
är väldigt gåpåig. Det är klart att man tillskriver personer egenskaper! 

 
Politiska åsikter tycker hon också kan uttryckas med kläderna. En vänsterpartist tänker hon 
sig inte i en välskräddad kostym utan i en ledig och slapp stil som inte kan identifieras med 
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”borgare”. Åt andra hållet tar hon upp moderater som hon ser i välskräddade kostymer för att 
de vill visa sin makt och att de kommer från en bra bakgrund: 
 

Vänsterpartister kommer ju också från en s.k. bra bakgrund men de använder nog kläderna mer aktivt för 
att komma bort från det! 

 
Trender tycker hon kan bli mycket starka och framträdande i modet. Hon tycker att det är 
intressant att alla följer en trend men det är inte alla som passar i det. Dock kan det vara svårt 
för människor att se detta när de är uppe i det för att själva trenden blir så stark och viktig att 
följa så att det blir svårt att hitta alternativ. Trender och inspiration till olika klädstilar tror hon 
till mångt och mycket kommer från kändisar, speciellt när man pratar om det med tjejer som 
utgångspunkt. Hon tror också att det är mycket från MTV och musik!  
 
När man bedömer andra tror hon främst att det är utifrån sin egen person och sin egen stil som 
referens som man letar likheter och skillnader. Kanske är det så att man försöker hitta en 
gemensam nämnare med någon och på så sätt känner man en gemenskap: 
 

Om man inte kan placera någon i ett fack så blir det nog väldigt jobbigt för många. Om man ser något helt 
främmande så är det kanske lättare att avfärda det. Man vill ofta hitta en likhet så att man känner att man 
har en gemensam referensram! Det är lite lika barn leka bäst! 

 
I vissa gäng, främst tjejgäng, tycker hon att det är väldigt tydligt att vissa kläder fungerar som 
en ”dress code”, som de tycker är extra bra och signalerar att de hör ihop och vad det tycker är 
bra. Genom dessa kläder visar gruppmedlemmarna vilka de vill vara, vart de vill vara, var de 
kommer ifrån och att de hör ihop: 
 

Kläderna fungerar som budbärare för dessa olika saker! 
 

4.1.1 Sammanfattning 
Jenny Fredriksson för många av sina diskussioner utifrån märken och olika designers; det är 
dessa som enligt henne får stå som symboler för olika saker. Olika grupper tycker hon kan 
visa sin tillhörighet till varandra just genom märken och användandet av ett och samma 
märke. Hon tycker ofta att det kan bli lite stereotypt när man pratar om egenskaper i 
förhållande till kläderna samtidigt som hon tycker att det ofta råder en överensstämmelse 
mellan det man först tror om någon och hur det sedan visar sig vara.  

 

4.2 Fokusgrupp 1 
Respondent B är en tidigare arbetskamrat till mig och resterande är personer i dennes 
bekantskapskrets. Relationen mellan respondenterna är att A, B och C har studerat 
tillsammans och B och D arbetar extra på samma ställe. Respondent D känner A och C genom 
B.74 

4.2.1 Respondenterna 
Respondent A är en 23-årig tjej som kommer från en mellanstor stad i mellersta Sverige. Hon 
bor just nu i Uppsala eftersom hon studerar vid universitetet. På sin fritid ägnar hon sig helst 
åt sina vänner och sin familj samt åt film, shopping och TV-tittande. Mediet hon använder sig 
                                                 
74 All fakta angående relationerna inom grupperna är hämtad ifrån inledningen av intervjuerna där jag bad 
respondenterna förklara hur de känner varandra samt redogöra för hur jag känner ”min utvalda” respondent.  
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mest av är således TV, efter det följer Internet och underhållnings- och förströelsetidningar på 
tur. Klädkontot varje månad består av ca 500- 999 kr och kläderna köper hon helst på H & M 
eftersom det är billigt och för att de har roliga kläder. Priset är viktigt eftersom hon är en 
person som snabbt tröttnar på sina kläder och ofta byter smak. Om hon däremot fick välja 
skulle hon gärna köpa dyrare kläder men hon tycker inte att hon har rätt kropp eller rätt 
ekonomi för det. Sin inspiration till sin klädstil hämtar hon främst från tidningar och sina 
förebilder inom mode hittar hon i TV-program eller i kompisar. 
 
Respondent B är en 25-årig tjej som kommer från en lite större stad i nedre Norrland. Hon bor 
i Uppsala där hon studerar vid universitetet och arbetar extra i klädbutik. På fritiden umgås 
hon med sina vänner samt shoppar, tränar, går på fest och tittar på TV. TV är mediet som hon 
använder sig flitigast av, efter det följer Internet och kvällstidningar. Klädbudgeten varje 
månad är 500-999 kr och kläderna handlas på MQ, Gina Tricot, Vero Moda och H & M. Hon 
anser att det är dessa affärer som har kläder som passar hennes stil samt för att priserna har en 
bra nivå. Om hon fick välja skulle hon inte köpa sina kläder någon annanstans trots t.ex. en 
annan inkomst pga. att hon känner att hon saknar kunskap om andra kedjor och butiker. 
Inspirationen till sin stil hämtar hon främst från sina kompisar och från människor som hon 
ser på stan men hon har ingen särskild förebild inom mode. 
 
Respondent C är en 25-årig tjej från en mindre stad i södra Sverige. Hon studerar vid 
universitetet i Uppsala och arbetar deltid. Fritiden ägnar hon åt sina vänner, träning, shopping, 
fest och TV. Medierna som dominerar är TV, dagstidningar och radio. Klädkontot är 1000-
1999 kr i månaden och de spenderas helst på H & M, MQ och Gina Tricot. Anledningen till 
att det är dessa butiker som dominerar är främst prisläget på kläderna. Om hon fick välja 
skulle hon gärna köpa dyrare kläder eftersom det oftast inte är kläder som alla andra har. 
Inspirationen till sin stil hämtar hon från tidningar och sina kompisar och hon saknar en 
speciell förebild inom mode. 
 
Respondent D är en tjej från Uppsala och hon är 27 år. Även hon studerar vid universitetet 
och arbetar extra i klädbutik. Fritiden fylls av vänner och familj samt inredning, shopping och 
mat. De dominerande medierna är TV, kvällstidningar och Internet. Kläder handlar hon för 
1000-1999 kr i månaden och hon handlar helst på MQ och H & M. Inspirationen till sin stil 
inhämtar hon främst från personer hon ser på stan och hon har ingen förebild.75   
 

4.2.2 Allmänt om mode 
Det vi började med att diskutera rörde den egna personen och de personer man har runt sig i 
sin egen vardag på jobbet och i skolan. Alla respondenter var överens om att man tittar på vad 
andra har på sig och respondent C uttryckte: 
 

Jag tror att första gången jag ser en människa gör jag det, sedan tror jag att jag kopplar bort det de andra 
gångerna. Men på vissa människor tittar jag inte alls och sedan finns det vissa jag tittar extra mycket på! 

 
Respondenterna är överens om att man har sig själv som utgångspunkt och norm för vad som 
är normalt och vanligt när det gäller kläder och mode. Det är först när någon skiljer sig från 
detta som de tittar på hur personen ser ut. Man tittar och tänker utifrån kläderna att som 
respondent C uttrycker det; att så här är jag och så är hon eller han, men sedan när hon lär 
känna en person så spelar det ingen roll. Respondent B fortsätter: 
 
                                                 
75 All bakgrundsfakta är hämtad från ett formulär som respondenterna fick fylla i vid intervjun. 
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   B: Och sedan blir det ju så att man tillskriver någon egenskaper som man tycker hör ihop med den 
klädstilen! Det gör jag men det är ju bara innan jag lär känna personen! 

 
D tycker att man utifrån någons klädstil kan gissa sig till vilka egenskaper en person besitter 
och att man på vissa människor kan se vad de står för. Själva tycker inte respondenterna att de 
uttrycker något specifikt utan de anser sig som ”vanliga” med ”normal klädstil” och alla tittar 
på varandra igenkännande. Det om man vill hävda något specifikt med sin klädstil eller inte 
tycker gruppen handlar mycket om ålder och de säger att de var mycket mer aktiva när de var 
yngre. Respondent D tror att det beror på att det under tonårstiden är genom kläderna som 
man känner att man kan hävda sig bäst på när man är yngre. C nickar instämmande och tycker 
att hon när hon var yngre hade ett starkare behov av att visa vem hon var och nu känner hon 
inte så på alls samma sätt. 

 
D fortsätter och tycker att det när man var yngre också var så att olika stilar kunde utgöra som 
en liten distans mellan människor; nu tänker hon inte på det på samma sätt när hon har blivit 
äldre. B fortsätter: 
 

B: Men om man kommer till en ny klass då tittar man ju över hur dem ser ut och först och främst så söker 
jag mig till dem som ser ut att vara likadana som jag! Utseendemässigt, alltså att de har samma stil som 
jag men sen behöver det inte betyda att det är dem jag blir bäst kompis med. Det sker omedvetet på något 
vis! 
D: Det tror jag också, att man tittar på när man letar efter nya människor att umgås med! Jag tror inte att 
man bryr sig så mycket in den här åldern om man t.ex. är på en fest och bara ska vara social och prata lite! 
Sen när man ska börja skolan eller något då letar man efter likasinnade. 

 
Diskussionen glider över på var man handlar sina kläder och alla är överens om att man inte 
tänker på vad det är för märken på kläderna och om de är dyra eller billiga. Däremot tycker 
respondent B att hon tänker på var vissa kläder är inhandlade och det är kläder från den 
butiken där hon själv arbetar deltid. Detta kallar hon själv för en arbetsskada och alla skrattar. 
Likadant här kommer åldern upp; att det var mer när respondenterna var yngre som det 
spelade roll, som D uttrycker det att det var vissa plagg som verkligen gällde. A fortsätter: 
 

A: Nu är det nog så ännu tidigare i åldrarna! Jag tyckte det var ganska mycket när man själv var yngre, 
man visste ju det att alla coola hade Champion- tröjor och en i varje färg för det var det som var inne! 

 

4.2.3 Kommunikation 
Diskussionen om vad man använder kläderna till började med att respondenterna diskuterade 
sin egen stil. C inleder: 
 

C: Jag kan tycka ibland när jag sätter på mig vissa kläder att det inte känns som JAG! Sen vet jag inte om 
det har så mycket med min personlighet att göra eller om det bara är så att jag inte trivs i sådana kläder 
och därför känns det fel! Jag vill inte ta på mig för utmärkande plagg så att alla tittar på mig. 
B: Jag har ändå på mig kläder, inte bara för att inte frysa, utan för att jag vill säga något men inte så att jag 
vill utmärka mig från mängden för så skulle jag ha mycket mer utmärkande kläder. Jag har ”vanliga” 
kläder på mig. 
C: Det är för att du är vanlig… 

 
Alla skrattar och tittar på varandra och är överens om att de alla har en överensstämmande stil 
med det som de kallar ”vanliga” kläder; jeans och tröja, inget komplicerat och inga speciella 
märken. Anledningen till att de använder den typen av kläder tycker hela gruppen är för att de 
inte vill använda utmärkande kläder som drar till sig uppmärksamhet.  
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När de väljer kläder så känner de inte att de är särskilt aktiva utan de väljer mer kläder på 
känsla och för att man tycker att något är fint och att man trivs i det. D säger: 
 

D: Däremot tycker jag att det kan vara så att om man vill vara lite mer strikt så väljer jag kavaj… 
C: Olika kläder passar vid olika tillfällen. Kanske är det så att man har en dag då man inte känner sig så 
jättesnygg och då kanske man inte tar på sig en viss tröja. Om det däremot är en dag som man känner sig 
helt okej så kanske man vill ha på sig något för att förmedla den känslan!  

 
A tycker att det kan växla mycket från dag till dag om man vill använda ett plagg eller inte. 
Ena dagen känns det fel och nästa dag rätt, det handlar mycket om humör och hur man känner 
sig även för henne! 
 

4.2.4 Information 
Diskussionen inleddes här med att gruppen generellt talade om vilken typ av information som 
man avser att lämna ut med sina kläder samt hur de klär sig i sin vardag och varför. Alla tittar 
åter på varandra och är överens om att de klär sig ganska lika samt att det ofta är just så: 
 

B: Man klär sig som dem man umgås med! 
 
I en befintlig grupp som detta är stämmer det väl. Angående mode som är individuellt talar 
gruppen om att man tänker först när någon ser annorlunda ut, annorlunda utifrån dem själva 
eftersom man har sig själv som referenspunkt och utgår ifrån det man själv tycker är en 
normal klädstil: 
 
  C: När jag sedan ser någon som skiljer sig från mig så ser jag inte den som unik så utan mer som udda! 

Och så tänker man varför? 
  D: Det beror ju på hur den ser ut!? 
  C: Ja, det handlar ju om vilken riktning, det kan ju både vara något som jag tycker är bra och något som 

jag tänker att gud hur kan man klä sig så där!? Man kan ju undra varför man vill utmärka sig så mycket, 
vad det beror på att man vill visa något så tydligt. 

 
Respondent C fortsätter med att uttrycka att hon ofta lägger märke till om någon har dyra och 
snygga kläder eftersom hon då ofta själv vill ha likadana plagg som den personen. Respondent 
D däremot är inte av samma uppfattning utan tycker att dessa personer som har ”det” inte är 
något hon alls lägger märke till: 
 
  D: Jag reagerar inte lika mycket då! Sådana människor ser man ju hela tiden i alla skyltfönster; trådsmala 

och med jättesnygga kläder! Man matas ju hela tiden med de här smala, vackra ”se upp till människorna” 
och då glider de mer obemärkt förbi än de som ser udda ut! 

 
Respondent C fortsätter sedan med att uttrycka hur bra hon tycker att det är att vissa 
människor klär sig udda och vågar sticka ut. Respondent D ställer sig dock tveksam till om 
många personer som klär sig på ett visst sätt verkligen är så som kläderna ger uttryck för eller 
om de bara låtsas. Respondent A håller med: 
 
  A: Vissa klär sig ju så udda bara för att folk ska vända sig om på gatan! Ofta är det ju så att de vill säga att 

titta på mig jag är jätte-annorlunda! 
 
Respondet C håller dock fast vid sin åsikt att det är bra att det finns alternativ till det som 
samhället generellt kallar för normalt. Sedan leder samtalet in på vad man kan visa med sina 
kläder; klasstillhörighet är det första temat som behandlas. Alla är här eniga om att det är 
mycket svårt att se vilken ”klass” någon tillhör idag bara genom att se på vad denne har på 
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sig. Respondent B tycker att man kan se skillnad i kvalité på kläderna men att det då krävs att 
man synar dem väldigt noga. C fortsätter och säger: 

 
C: Men om man ser dem på personer så… 
B: Ja, det kan ju vara jättedyra kläder som ser ut att vara köpta på H & M för 100 kr.  
C: Sedan finns det ju kläder som man kan hitta på H & M som ser ut att vara jättedyra.  

 
Ålder är nästa tema runt bordet. Respondent D inleder med att skratta och tycker att det är 
alldeles för många som inte alls klär sig rätt för sin ålder och att det ofta är något som hon kan 
reagera på. Respondent B tycker däremot att man ofta tittar på ansiktet först och knappt på 
kläderna och att det är så hon avgör vilken ålder personen är i. Respondent D håller dock fast 
vid sin syn på saken att hon tittar på kläderna och försöker avgöra åldern på personen. 
Respondent A och B fortsätter sedan tala om sina egna erfarenheter rörande kläder och ålder 
på sig själva; båda har nyligen varit ute på praktik som hör till deras lärarutbildning: 
 

B: Det tänkte jag på innan jag skulle ut på praktik att jag inte ville ha t.ex. en luvtröja på mig för då 
kanske de skulle tro att jag är en elev! Men sedan när jag väl var ute på praktiken så hade jag det ändå för 
det är ju JAG! Innan tänkte jag ju att jag måste klä upp mig och vara och se vuxen ut! 
A: Men sedan tänkte jag på när jag var ute på min praktik att trots att man hade svarta byxor och skjorta 
på sig så var ju många som går på gymnasiet, speciellt tjejerna, så propert klädda med kavaj och så. De 
hade ju lätt kunnat vara 25 år! De ser ju så vuxna ut! 

 
Det som följer är prat om att vissa kläder ger signaler om hur någon kommer att bete sig. Alla 
håller med om att man utifrån vad någon har på sig förväntar sig hur denna person ska vara 
och hur den ska uttrycka sig. Som respondent D uttrycker det: 
 

D: Om man ser någon som ser lite slarvig ut så tänker man att det nog är en slashas.  
 
Det här med ekonomi i relation till kläderna då? Respondent C hänvisar tillbaka på det hon sa 
angående kvalité och H & M tidigare. Hon anser vidare att det idag krävs ett tränat öga för att 
se om något är ett plagiat eller ett original och om det är dyrt eller billigt. Idag finns det också 
möjligheten för människor att klä sig till någon annan enligt D: 
 

D: Det beror på personen! Om man vill påskina att man är rik! Idag kan ju folk dressa sig till att andra ska 
tro att de har pengar. Sedan finns det ju dem som är rika som inte alls vill skylta med det! Det tror jag är 
jättesvårt att se eftersom det är så mycket upp till den enskilda personen och hur denna vill framhäva sig 
själv! 

 
Politiska åsikter tycker alla respondenter att vissa visar tydligt med sina kläder. Främst tycker 
dem att det är tydligt med personer som drar åt vänster på den politiska skalan eller om man 
drar åt motsatt håll. Palestinasjal tas upp som exempel för den första och herre med portfölj 
och kostym gäller som exempel åt den andre. B säger: 
 

B: Men sedan är det ju inte så att om jag ser en herre med portfölj att jag tänker att han är moderat. Utan 
jag tänker nog bara på det när jag ser de här ungdomarna som kastar gatsten ungefär och klädseln de har! 

 
A fortsätter och alla nickar och håller med:  
 

A: Men sedan om man skulle gissa på en herre i kostym och portfölj så skulle man ju gissa på borgerlig. 
 
Rörande religion tycker alla att det är relativt svårt att se vilken tillhörighet man har. Det 
främsta tecknet på att någon är muslim är slöjan enligt alla och det är också det första som 
kommer upp i denna diskussion. A fortsätter: 
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A: Jag tycker ofta att jag kan gissa mig till att folk är lite frireligiösa om de ser lite präktiga ut. Jag tänker 
att om någon ser ut på ett visst sätt och verkar religiös så tänker jag lätt att den tillhör någon frikyrka. 

 
D fortsätter därefter med att ta upp andra grenar inom olika religioner där människor tydligt 
visar vilka de sympatiserar med; kastmärken och Hare Krishna. Alla håller med om att det i 
vissa fall går att se vilken religion någon tillhör. 
 
Angående kläder som bara används vid speciella tillfällen tycker gruppen att det har suddats 
ut mer och mer. Det första som kommer på tal är vit klänning på studenten och svarta kläder 
på begravning. Där är traditionen fortfarande relativt stark men ändå är det så att man även 
frångår det mer än tidigare. Vidare glider pratet in på skillnad i klädsel mellan arbete och 
fritid och ingen tycker att det är särskilt stor skillnad mellan vad de väljer när. Alla är dock 
eniga om att deras åsikt till mångt och mycket beror på att de alla studerar och tror att det 
eventuellt kan förändras i framtiden när de får en yrkesroll. Inte heller vem eller vilka 
respondenterna träffar på sin fritid spelar någon roll i valet av kläder och fysisk framtoning. 
Istället är alla överens om att man anpassar sin klädsel efter vad man ska göra och inte efter 
vem i sin umgängeskrets man ska göra det med.   
 

4.2.5 Sammanfattning 
Alla i den här gruppen var överens om att de använder sig själva och sin, som de kallar den, 
normala klädstil som utgångspunkt när de tänker på vad andra har på sig och betydelsen i 
någon annans kläder. De känner inte att de är särskilt aktiva i sina egna klädval och tycker att 
det är viktigt att kläderna som de använder ”känns rätt” och är bekväma. Gruppen återkommer 
ofta till olika aspekter av åldern; dels att den kan uttryckas med kläderna men också sin egen 
ålder. De tycker att det när de var yngre var en annan hysteri rörande märken och vad som var 
rätt och fel. Nu tänker de inte längre särskilt mycket på vad något kostar eller var det är köpt.  
 

4.3 Fokusgrupp 2 
Respondent H är en tidigare studiekamrat till mig. Alla respondenter känner varandra 
eftersom de har studerat tillsammans på universitetet; dock har inte jag studerat med någon 
annan än H. 

4.3.1 Respondenterna 
Respondent E är en 23-årig tjej från en större stad i norra Sverige men hon studerar nu på 
universitetet i Uppsala. På sin fritid tycker hon bäst om att träffa sina vänner, att shoppa och 
gå på fest. Hon tycker även om musik och böcker. Medierna hon först och främst använder 
sig av är TV och dagstidningar. Klädbudgeten varje månad består av 500-999 kr och kläderna 
inhandlas främst på H & M, Gina Tricot, Vero Moda och en butik som heter Tabasco; detta 
för att dessa butiker har ett billigt och bra utbud samt ungdomliga kläder. Om hon fick välja 
fritt så skulle hon gärna köpa sina kläder i butiker som har bättre kvalité. Inspirationen till sin 
stil hämtar hon främst från de hon studerar med. 
 
Respondent F är 24 år och kommer från en av Sveriges största städer. Här i Uppsala studerar 
hon på universitetet samt arbetar deltid. Fritiden ägnar hon åt vänner, familj, musik, böcker 
och fest. Hennes medievanor består främst av TV, dagstidningar och radio. Kläder inhandlar 
hon för 500-999 kronor i månaden och inköpen görs på H & M av ekonomiska skäl och på 
olika boutiquer eftersom det är roligt. Denna respondent har en förkärlek till små boutiquer 
och om hon fick välja skulle alla hennes inköp göras i sådana. Inspirationen till sin stil hämtar 
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hon främst från människor hon ser på stan och hon har en väninna samt sin storasyster som 
förebilder inom mode samt människor som klär sig som hon själv gör. 
 
Respondent G är 22 år och är född i en större stad i Norrland. Även hon studerar på 
universitetet och hon fyller gärna sin fritid med vänner, musik, böcker och fester. Medier hon 
främst använder sig av är TV, Internet och kvällstidningar. Kläder inhandlar hon för 500-999 
kr i månaden och inköpen görs på H & M, Gina Tricot och Vero Moda; av anledningen att det 
är billigt. Om hon fick välja skulle hon handla sina kläder på Carlings (jeansbutik i Uppsala), 
på NK samt second hand. Det första pga. att det är hippt, det andra för att det är stilfullt och 
det sistnämnda för att det är unikt. Hon inspireras av sina kompisar och av människor hon ser 
på stan och sina förebilder inom mode har hon i vänner med god smak.  
 
Respondent H är en 22-årig tjej från ett litet samhälle i norra Sverige. I Uppsala studerar hon 
på universitetet samt arbetar deltid. Fritiden delas mellan vänner, familj, fest och resor. 
Medierna som hon använder sig av flitigast är TV, Internet och dagstidningar. Mindre än 500 
kronor lägger hon på kläder och hon har ingen speciell affär där hon handlar utan väljer 
ställen där det är billigt och snyggt, bl.a. på H & M. Inspirationen till sin egen stil hämtar hon 
från människor hon ser på stan och förebilderna inom mode är flera olika. 
 

4.3.2 Allmänt om mode 
Även i denna grupp inleddes diskussionen med att respondenterna utifrån sig själva samt 
personer de har runt sig i sin vardag fick fundera över mode och kläders roll generellt. Det 
första som diskussionen handlade om var hur mycket man verkligen tänker på vad andra har 
på sig och hur människor runt en ser ut; alla respondenter var överens om att man tänker på 
vad andra har på sig, respondent H tyckte dock inte att hon gör någon bedömning av vad folk 
har på sig i vardagliga situationer, t.ex. i skolan. Däremot tyckte hon främst tillsammans med 
respondent F att det vid festligare tillfällen det blev tydligare att man tänkte på vad folk har 
för kläder.  
 

F: Man gör en bedömning av en person t.ex. på krogen om det är en person som man kan tänka sig att 
prata med och ta med på efterfest! Man tar in vad en person har på sig och gör den bedömningen utifrån 
kläderna! 
H: Ja jag håller med!  
F: Ett exempel var den där festen då alla såg ut som tråkiga biologer förutom tjejen som klädde sig snyggt 
och vi tänkte att det var otroligt att det fanns biologer som kunde klä sig snyggt! (Hänvisar till när hon och 
respondent H var på fest.) 

 
Alla skrattar och börjar diskutera yrkesroller och studiespecifika situationer. Respondent F 
tycker att hon i professionella situationer alltid gör en bedömning av personens kläder, detta 
för att se om och hur en person bär upp sin roll. Yrkesrollen som främst dyker upp är 
lärarrollen (alla är studenter) och förväntningarna på rollen som en lärare ska ha; respondent E 
uttrycker: 
 

E: Min lärare ser alltid väldigt strikt ut men så en gång hade hon jeanskjol och jag tänkte att det blev helt 
fel för så ska ju inte hon se ut! 

 
Respondent G fortsätter och menar på att problemet just ligger i när människor bryter emot 
det som man förväntar sig om dem utifrån vad de har på sig. E håller med och säger att hon 
alltid gör en analys utifrån hur någon ser ut men hon är osäker på hur pass mycket hon sedan 
värderar det. G fortsätter med att säga att hon alltid tror att det finns någon slags värdering 
med i bilden. Respondent H fortsätter att tala om ämnet men mer utifrån sin egen situation: 
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H: Det är ju främst i situationer som när man börjar i en ny klass som man tittar efter vad folk har på sig 
och utifrån det vet man redan vissa som man inte kommer att hänga med! 
F: Ja delvis. Men om man tittar på det med olika märken så använder ju vissa människor olika märken för 
att t.ex. höja sin egen status. Ett märke kan bli en symbol för att man har en viss klasstillhörighet eller 
något annat som kanske egentligen inte är dem. 

 
Respondent H spinner vidare på diskussionen och säger att hon första dagen på en ny kurs 
alltid väljer kläder som gör att hon kommer uppfattas som speciell. E däremot vill passa in 
lagom mycket och väljer istället kläder som är norm just i den nya gruppen: 
 

E: Det jag tänker är att jag har väldigt skilda värderingar från många av mina kursare och att om jag 
klädde mig som mina värderingar så skulle jag se annorlunda ut från dem. Jag känner att de lyssnar mer 
på vad jag har att säga om jag ger sken av att tillhöra den gruppen. 

 
H fortsätter: 
 

H: Då är ju det verkligen ett uttryck för ens identitetsbild; att jag vill se ut på ett sätt och du på det sättet 
du beskrev (hänvisar till E). 

 
Egenskaper och mode är nästa ämne på agendan; här startar diskussionen med skratt och 
medhåll när en av respondenterna ger exempel på en grupp som hon i alla fall ger egenskaper 
direkt: 
 

F: Ja! De så kallade Stureplans-killarna!  
 
Alla nickar och håller med. Respondent F tycker att hon oftare förväntar sig ett visst beteende 
och vissa egenskaper av människor som är snyggt klädda i kostym eller dräkt. E fortsätter: 
 

E: Men det är oftare som man blir förvånad över människor som sticker ut, alltså med sådana som 
verkligen vill markera något med sin klädstil. Då blir man förvånad över hur enkla och bekväma de är att 
umgås med medan man nästan aldrig blir förvånad över dem som är väldigt strikta i sin klädstil! 
F: Men då tror jag att man mer klär i sig en roll! 
H: Det är nog ofta att man vill se svår ut! 

 
Respondent G tycker att hon ganska ofta blir förvånad över att människor inte är som hon 
förväntar sig utifrån klädstilen. H tar vid: 
 

H: Men det beror ju på; om man nu tar den här ”brat-looken”76 så väljer ju dem att se ut så för att de vill 
vara så och då förvånas man inte för de är så! De är dryga och har back-slick! Jag träffar väldigt få som är 
på något annat sätt än vad man tror! 

 
F tror att det kan bero på om man träffar en grupp människor på deras arena eller inte och H 
tror att det också beror på hur man agerar själv; om man tydligt visar att man tror sig veta hur 
en grupp människor är och agerar avståndstagande själv eller om man är öppen för att få en 
annan uppfattning. 
 
Vi återkommer till märken på kläderna som vi var inne på litegrann tidigare. Respondent H 
tänker aldrig på var kläderna är köpta eftersom hon inte tycker att hon kan något om vare sig 
märken eller olika designers. Respondent F:  
 

                                                 
76 Hänvisar till det hon kallar Stureplanskillar, med looken menar hon en speciell frisyr och speciella typer av 
kläder och märken. 
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F: Det beror ju på om det står över hela tröjan så tänker man ju på det. Då är det svårt att undvika det för 
då har personen köpt det för att markera någonting! Symbolerna blir övertydliga! Mest tänker man på det 
om det är någon som har något som man själv har; man letar efter en igenkänningssymbolik! 
E: Jag kan bli förvånad över att vissa tjejer som klär sig supersnobbigt och handlar sina kläder där ingen 
annan handlar är så himla trevliga. De skulle kunna ignorera mig totalt bara för att det står H & M på min 
tröja. 

 
Alla respondenter tycker att det med märken och var man köper sina kläder var mycket mer 
viktigt när de var yngre; respondent E: 
 

E: Då kunde man ju totalignorera någon för att den hade fel kläder. Nu har det blivit så att jag av en slags 
självbevarelsedrift väljer att inte se vad mina kursare på juridiken har på sig och vilka märken det är! 
H: När vi växte upp var det ju början på märkeshysterin, då skulle det ju stå så stort som möjligt över 
plagget. Nu är det ju inte så alls! 
E: Nej, nu ska det snarare inte vara några märken utan man ska mer ha en blick för om saker är av ett fint 
märke eller inte. 

 
Däremot tycker respondenterna att det är ett annat utbud på märken nu i och med alla kopior 
och plagiat av kända märken. Ett exempel som respondent F tar upp är Louis Vuitton77- 
kopior som hon tycker att var och varannan ”släpar runt” på. 
 

4.3.3 Kommunikation 
När man då väljer kläder, hur tänker man kring det? H väljer kläder efter vad hon vill utstråla 
just den dagen och G tycker att det varierar från dag till dag hur man känner sig och också 
beroende på vilket tillfälle man ska klä sig till. Respondent E håller med om att det beror på 
vad man ska göra och i vilket sammanhang: 
 

E: För mig varierar det vad jag ska göra. T.ex. läste jag både filosofi och juridik en termin och då 
varierade jag kläder utifrån det.  

 
Jag undrar varför och hon fortsätter 
 

E: Det beror på att jag vill komma in i sällskapet. För mig är det så att jag hellre sticker ut med något jag 
säger än för hur jag ser ut! Jag känner att jag blir mer tagen på allvar om jag verkar höra hemma. 

 
H är av en annan åsikt och klär sig istället för att synas, som hon uttrycker det vara lite 
skräckinjagande. Diskussionen fortlöper: 
 

E: Jag försöker ofta vara lite tyst och så i början och sedan bara smälta in för att ingen ska ha förutfattade 
meningar om mig. 
G: Jag försöker klä mig så att jag kanske i t.ex. en studiesituation ska se lite intellektuell ut för att sticka ut 
och se säker ut och för att folk kanske inte ska märka att jag inte kan lika mycket som dem eller så.  
H: Jag vill verka rolig och det viktigaste för mig är att göra mycket intryck! När man t.ex. börjar i en ny 
klass så vill jag att alla efter första dagen ska veta vem jag är och ska ha sett mig. 
F: Allt handlar ju egentligen om hur man vill gestalta sig i en grupp! 
G: … och det är ju egentligen det mode handlar om helt och hållet! 

 
Ovanstående leder till prat om självförtroende och självkänsla i förhållande till vad man har 
på sig olika dagar. E säger att om hon har bra självförtroende en dag så bryr hon sig inte alls 
vad hon har på sig, G håller med och säger att det känns bra i alla fall. E fortsätter och säger 
att om hon istället har en dag då det känns tvärtom då försöker hon kompensera med kläderna 
istället. H känner åt motsatt håll:  

                                                 
77 Lyxigt modehus i Frankrike; designar väskor, skor, klockor, smycken, kläder m.m. 
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H: För mig är det precis tvärtom, att om jag har en ”fuldag” så känner jag att det kvittar vad jag tar på mig 
för då är det ändå ingen idé att försöka! 
F: Jag håller med, om man inte känner sig så uppåt en dag så orkar man liksom inte bry sig om vad man 
har på sig! 
H: För mig blir det på något sätt så att jag förstärker hur jag känner mig med mina kläder. Om jag känner 
mig jättebra då ska kläderna också signalera det och förstärka den känslan. 

 

4.3.4 Information 
Här inleds diskussionen med prat om grupper och tillhörighet. F tycker att man genom 
kläderna tydligt kan se vilka i en grupp som håller ihop samt vilka som hör till en grupp. G 
fortsätter: 
 

G: Man kan ju ofta i en situation där alla är nya inför varandra se att människor drar sig till varandra 
utifrån hur de ser ut. Man drar sig till dem som ser likadana ut som en själv. 
F: Det är ju ett signalspråk. Man visar var man kommer ifrån lite grann och vilka erfarenheter man har.  
E: Jag tycker inte att det handlar så mycket om var man kommer ifrån utan mer om var man vill sluta! 
Alla som jag läser juridik med kanske inte kommer från överklasshem men de kanske ändå strävar ditåt 
och vill sluta där! 

 
Den här gruppen glider över på bakgrund i samband med grupptillhörighet: 
 

F: Ibland syns det så tydligt att man försöker måla över sin bakgrund! Värderingar som råder i en grupp 
handlar ju också om status.  
E: Jag tror att det är få som kommer från bra förhållanden och inte vill visa det. Jag tror dock att det 
kanske är på ett annat sätt i t.ex. Stockholm där det kanske från början är större skillnader mellan olika 
grupper, t.ex. Rinkeby vs. Östermalm. 
F: Man ska ju också komma ihåg att kroppsspråk och rörelser kompletterar kläderna… 

 
E fortsätter med att säga att hon inte riktigt tycker att man utstrålar sin bakgrund. G håller 
med och tycker att det beror på om man är helt själv om att komma ifrån en viss bakgrund i en 
grupp så vill man kanske inte utstråla det för då finns det ingen annan att identifiera sig med! 
 
Här fördes en del diskussioner om feminism och hur man ska se ut om man följer normen som 
råder för denna grupp. Respondent E har vid ett tillfälle kommit i kontakt med en 
feministgrupp där hon var intresserad av vad de hade för frågor som de arbetade med; hon 
hade då en rosa tröja på sig och väldigt ”tjejig klädsel” som hon själv uttryckte det och kände 
då att hon inte alls passade in i normen för vad som anses vara feministisk klädsel och hon 
tyckte att gruppen hon då kom till visade det tydligt att det inte var ”rätt”.  
 
Jag ber respondenterna om att ta någon annan grupp som exempel; kan man t.ex. några 
skillnader mellan invandrare och svenskar? Ingen av respondenterna tycker att det är någon 
skillnad mellan dessa två grupper och diskussionen leder vidare till att diskutera ålder i 
förhållande till kläderna. Återigen kommer det med förväntan upp; respondent E tycker att 
man utifrån en viss ålder förväntar sig att någon ska klä sig på ett visst sätt och att det är lite 
patetiskt när en äldre kvinna klär sig i kläder som inte alls passar för att de är anpassade till en 
helt annan åldersgrupp. Samtliga tycker att kläderna är till stor hjälp när man ska avgöra en 
persons ålder, H uttrycker: 
 

H: Jag tycker ofta det är så man tittar om man kommer till en ny grupp. Man försöker utifrån kläderna se 
hur gammal en person är… 
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Respondent H tycker att gränserna mellan kläder till vardag och fest suddas ut mer och mer. 
Däremot tycker hon att det vid mer traditionsenliga händelser som t.ex. ett dop är oförändrat, 
således att klädseln då skiljer sig från vardagsklädsel. Det tycker hon personligen beror på att 
hon vid ett sådant tillfälle träffar sin släkt och att hon då anpassar sin klädsel efter det. G säger 
istället: 
 

G: Jag tänker igenom väldigt noga i vilka olika situationer jag kommer att vara i och vad det är som 
eventuellt skulle kunna passa sig att ha på sig! När jag ska jobba tar jag på mig en viss sak och när jag ska 
träffa släkten tar jag på mig något annat.  
H: Då jag tänker mest på vad jag ska ha på mig är när jag åker hem till jul och ska gå ut på juldagen. Det 
finns ingen gång jag planerar så mycket vad jag ska ha på mig och vad jag vill utstråla. Man vill visa vad 
man har åstadkommit! Vart man är på väg! 
E: Precis så har jag när jag ska gå på släktmiddag! Jag vill visa vart jag är på väg! Jag vill klä sig så att de 
uppfattar mig som någon som kan prata om samma saker som dem trots att jag är yngst, man vill klä sig 
vuxet. Men sedan den diskussionen om ritualer, dop, begravning osv. där tycker jag att gränserna suddas 
ut; jag har kläder på mig då som jag kan ha på mig i vardagen. 

 
Det med att man anpassar sin klädsel, handlar det om kompisar också? H anpassar inte sina 
kläder efter vem hon ska träffa, E och G säger däremot: 
 

E: Jag gör det, ska jag träffa en person klär jag mig på ett visst sätt och ska jag träffa någon annan med en 
annan stil så klär jag mig på ett annat sätt. Jag tror inte att jag gör det för att tillfredsställa den andra utan 
mer för att vi två ska kunna signalera att vi är en enhet och att vi hör ihop. 
G: Jag tror att det främst är så för att man påverkas så mycket av människorna man umgås med; om jag 
umgås väldigt mycket med en viss person så blir det lätt så att jag närmar mig den personen stilmässigt 
och kanske väljer de kläderna i min garderob som är lika den personens eller är inom samma stil. 

 

4.3.5 Sammanfattning 
Även i denna grupp är det en samstämmighet i att de tänker på vad andra har på sig. Det var 
dock lite skilda åsikter om när man tänkte på det som mest och inte alls. Alla respondenter 
använder kläder aktivt för att förmedla något om sig själva. De tycker att man utifrån vissa 
kläder förväntar sig ett visst beteende och därför väljer de själva kläder utifrån tillfälle och hur 
de vill uppfattas i just det sammanhanget. Klädseln är enligt gruppen ofta beroende av vem 
man ska träffa.  
 
 

4.4 Fokusgrupp 3 
Denna grupp består av tre respondenter där jag har arbetat tillsammans med J. Hon har i sin 
tur valt ut I och K som hon har arbetat med innan hon började studera. Jag har ingen relation 
till varken I eller K. 

4.4.1 Respondenterna 
Respondent I är en tjej på 28 år som kommer från en stad i mellersta Sverige. Hon bor i 
Uppsala och arbetar heltid. På sin fritid umgås hon helst med sina vänner, tränar samt ägnar 
sig åt böcker och tidningar. Det är också tidningar som är det mediet hon använder sig mest 
av följt av TV och Internet. Hon spenderar 3000-3999 kronor i månaden på kläder och 
handlar främst på H & M och MQ men även i en del andra butiker. Fick hon välja fritt så 
skulle hon gärna köpa mer dyra kläder i andra butiker. Sina förebilder inom om mode hittar 
hon bland kändisar samt bland människor hon ser på stan. 
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Respondent J är 23 år och kommer från ett mindre samhälle i mellersta Sverige. Hon studerar 
i Uppsala och arbetar samtidigt extra. På sin fritid ägnar hon sig främst åt hästar samt 
heminredning. Sina kläder köper hon främst på MQ och H&M, för 1000-1999 kronor per 
månad, och inspirationen hämtas från kompisar, TV och tidningar. De två sistnämnda är 
således också de två dominerande medierna för denna respondent.  
 
Respondent K är 29 år och kommer från en större stad i Mellansverige. Hon arbetar heltid och 
sin fritid ägnar hon åt sitt hem och sina kompisar samt träning. Medierna hon använder sig 
mest av är TV och dagstidningar och kläder köper hon för 1000-1999kr i månaden. Sina 
kläder köper hon helst på MQ, H & M samt Gina Tricot. Detta för att hon tycker att de har bra 
kläder till bra priser. Inspirationen till sin klädstil hämtar hon från människor i största 
allmänhet. 
 

4.4.2 Allmänt om mode 
För att inleda diskuterade vi personer som respondenterna har i sin vardag samt tankar om 
kläder i förhållande till dem; gör man någon bedömning utifrån kläderna? 
 

J: Ja, det gör jag! Det första man ser är ju utsidan! Eftersom man själv är intresserad av kläder så är man 
ju mer uppmärksam på vad andra har på sig och hur de ser ut! 
I: Jag tänker också ofta på vad folk har på sig. Däremot så är det ju så att om någon har ”vanliga” kläder 
på sig så funderar man kanske inte så mycket på hur den personen är… 
K: Jag håller med, det är ju om någon verkligen sticker ut som man börjar fundera! Ha, ha… 

 
Respondent J känner själv att folk bedömer henne efter vad hon har på sig och hon tycker 
oftast att det är människor som själv kanske inte är så intresserade av kläder på samma sätt 
som hon är. Hon säger vidare att hon försöker träna på att inte bedöma andra så mycket efter 
utsidan utan mer se till insidan; detta främst med tanke på att hon senare ska bli lärare och då 
kräver yrkesrollen att hon har den förmågan. Respondent I fyller i: 
 

I: Jo det är klart att man kanske skulle önska att man inte la så mycket vikt vid det man ser vid första 
anblicken men jag gör det och känner att andra gör det med mig också. 
K: Det är ju mer så än vad man kanske tror… 

 
Tjejerna fortsätter med att börja diskutera respondent J: s hobby som är hästar. Där är det så 
att det är väldigt viktigt vad man har för märken och vad saker och ting kostar. 
 

J: Det ligger en otrolig status i vad man har för utrustning. Jag kan nästan känna mig utstött när jag har 
nya fina grejer i min ridklubb där de flesta inte lägger ner pengar på sådana saker och det är nästan en 
norm att man ska ha lågstatussaker.  

 
Respondent I tror att det beror på att det för att man måste hitta olika sätt att hävda sig på 
inom olika grupper och ett sätt är genom märken som får symbolisera olika saker i olika 
sammanhang. J fortsätter: 
 

J: Man får gärna anmärka på någon som har fina och dyra kläder men inte tvärtom att man påpekar att 
någon har något omodernt. Man får påpeka uppåt men inte neråt, lite typiskt svensk mentalitet.  
K: Så är det ju i Sverige och det är synd… 

 
Samtalet mynnar ut i att respondenterna i samstämmighet tycker att det just är om man råkar 
ha ett dyrt märkesplagg på sig som folk har åsikter om att de är märkvärdiga eller någon 
annan, ofta negativ, egenskap. Det här med att bedöma andra utifrån deras kläder då? J tycker: 
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J: Ja det gör man omedvetet, trots att man kanske inte vill. T.ex. första dagen i en ny klass så är ju 
kläderna det man tar in först. Vad folk har på sig är en viktig del i kommunikationen som vi har svårt att 
komma undan trots att vi kanske skulle vilja. Första dagen är man nog extra noga med att visa vem man är 
och detta gör man genom att klä sig på ett visst sätt för att verkligen framhäva vem man är och hur man 
är.  

 
Respondent I och K håller med om detta och alla tror att det beror på att det är för att man 
gärna parar ihop vissa egenskaper med vissa kläder med sig själv som referensram. Däremot 
tycker alla att det ofta är så att de blir överbevisade och att de kanske inte alls är så att en 
person är så som dennes kläder ger intryck av: 
 

K: Vid första anblicken så tror man att människor är på ett visst sätt och sedan blir man förvånad över hur 
man bedömer. Man kan tycka att någon ser grå och tråkig ut och sedan visar det sig att den personen är 
jätterolig och inte alls så som man först trodde.  
J: Ibland kan man ju ha rätt också, ganska ofta känner jag att jag mer eller mindre kan bedöma folk ganska 
lätt utifrån hur de ser ut. Jag kan t.ex. ganska lätt se om folk håller på med hästar, alltså folk jag möter i 
min vardag. De har vissa framträdande drag som gör att det är lätt att se att de håller på med hästar, 
däremot kan många bli förvånade av att jag håller på med hästar eftersom jag kanske inte passar in i den 
generella mallen.  

 
Respondent I tycker att skenet ofta kan bedra men att man ändå får en indikation på hur en 
person är och hur den vill vara. Själv tycker hon att det är kul att själv experimentera med sina 
kläder för att framhäva olika sidor hos sig själv: Jag ber henne utveckla: 
 

I: Ja men om man t.ex. ska göra något viktigt på jobbet och träffa massor av folk då vill jag klä mig i 
kostym och lite strikt för att det känns som att jag blir tagen mer på allvar och ses mer som en intelligent 
kvinna snarare än den jag kanske är en annan dag; en jeanstjej.   

 
J håller med: 
 

J: Det kan vara kul att luras med kläderna; om jag t.ex. har söta skor och gulliga färger så tror folk att man 
är väldigt snäll och söt och sedan är man på ett annat sätt och då blir folk nästan förvånade för att det inte 
stämmer överens med hur man ser ut! Man kan verkligen använda kläderna till att styra andras tankar om 
en… 

 
Vi dyker in på märken och designers; respondent J tycker att många som köper märkeskläder 
vill att det ska synas att det är dyra kläder och inte ”vad som helst”, hon kan förstå det till viss 
del eftersom hon själv känner att om hon köper något väldigt dyrt så kan det gärna få synas att 
det är dyrt. Respondent I som säger att hon gärna själv skulle vilja ha mer märkeskläder 
tycker också att det är förståeligt att folk vill att det ska synas men samtidigt att det blir lite 
larvigt om personen ifråga inte lever upp till märket. Hon tror att människor ofta har ett märke 
för att de vill bli sammankopplade med en viss typ av människor i en grupp och således 
kanske förflytta sig till en annan grupp än den man verkligen tillhör. K fyller i: 
 

K: Det blir ju på något sätt då så att man köper sig status och en slags grupptillhörighet men det kanske är 
enda sättet för vissa! 

 

4.4.3 Kommunikation 
Diskussionen handlar till en början om den fysiska betydelsen hos kläderna; ibland tycker 
respondenterna att de bara har ett fysiskt behov men att det skiljer sig mycket från gång till 
gång:  
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J: Om man t.ex. är sjuk så vill man ha något bekvämt och varmt så då är det mest och nästan enbart  
fysiskt.  

 
Hon fortsätter: 
 

J: Sedan kan det vara tvärtom, alltså inte rent fysiskt utan mer så att man kanske uppfattas som mer vuxen 
och då tar jag en viss typ av plagg och andra gånger kanske jag vill uppfattas som mer tjejig. Det beror på 
vilka jag ska umgås med; kompisar, svärföräldrar. Man tänker på det mer än vad man tror och vissa saker 
vet man att man aldrig kommer använda för att det inte är jag. 

 
I och K tycker samma sak. Dock är alla tre överens om att de nästan alltid har en tanke bakom 
det de sätter på sig ändå. Respondent I och J har båda arbetat i butik och tror att det beteendet 
kommer mycket från den tiden, de tycker båda två att det blir som en rutin att matcha och J tar 
upp att om hon t.ex. har svart bälte så tar hon alltid svarta skor just för att det ska stämma 
överens och för att hon vill visa att hon kan matcha och är intresserad av mode.  
 
Det verkar vara så att det är en del planerande för dessa tre respondenter när de ska välja 
kläder och de verkar tycka lika i många avseenden. De tycker alla att det är roligt att planera 
vad de ska ha på sig och hur de ska se ut olika dagar, speciellt kul tycker de att det är om de 
har några nya kläder eller om de ska göra något utöver det vanliga en dag. De tycker alltid att 
de har en tanke bakom sitt klädval, mer eller mindre och när de handlar nya kläder är det inte 
för att behovet finns rent fysiskt utan av andra orsaker som kan skilja sig från gång till gång.  
 

I: Det handlar om vad man är på för humör när man shoppar, om man är glad så kanske man tittar på mer 
färger för att ta ett exempel.  

 
Det här med att dra till sig uppmärksamhet då? Respondent K tycker inte om att i vardagen 
klä sig för utstickande, för henne är det ofta kostym och ganska strikt klädsel som gäller i den 
typen av arbete som hon har. Med sin kostym tycker hon att hon kan utstråla en vuxen stil 
som inger förtroende och säkerhet. I och J kan däremot tänka sig att klä sig så att det syns 
även i vardagen: 
 

J: I skolan kanske jag vill utstråla en sofistikerad stil med kostym om jag ska hålla föredrag. En vanlig dag 
är det kanske färger som gäller eftersom jag älskar starka färger och vill dra uppmärksamhet till mig men 
då i ett helt annat syfte.  

 

4.4.4 Information 
Däremot var det inte likadant för respondenterna när de var yngre; då ville de bara smälta in 
och inte alls få någon uppmärksamhet för kläderna. Respondent I tycker att det med att smälta 
in till mångt och mycket handlade om att följa det modet som var just vid den tiden och ha rätt 
märken på kläderna så att man inte stack ut som någon som var annorlunda och därför inte 
fick vara med i den gruppen som man ville. Det tycker hon inte är lika framträdande längre 
trots att det i vissa situationer kan bli väldigt uppenbart att det helst ska vara vissa märken och 
ett visst mode för att kunna passa in helt i en viss grupp. Märken som är väldigt dyra blir en 
symbol för deras status. J tar upp ett annat exempel på det med mode i en grupp: 
 

 J: Man kan inte tänka feministiskt och samtidigt ha rosa och vara väldigt kvinnlig utan man ska följa en 
viss norm och vara på ett visst sätt för att få kalla sig feminist. 

 
Respondenterna tycker vidare att det är lättare att framhäva vissa saker med kläderna; K tar 
upp kvinnlighet som ett exempel och syftar just i det avseendet till kjol som plagg samt rosa 
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kläder och skira material. J spinner vidare och fyller i spetsar som också framhäver just 
kvinnlighet. I tycker att det är lätt att framhäva samt se och någon är intresserad av mode eller 
inte; hon tycker att man kan se om någon följer modet, om en person har ”hakat på” en trend 
osv. Det tror hon kommer av hennes tidigare erfarenhet av butiksarbete. Det som är svårare att 
tolka utifrån kläder är enligt J främst det med djupare tankar och ståndpunkter i vissa frågor; 
sedan finns det ju dem som hon uttrycker det är ”övertydliga” i sina signaler och då kan man 
även se detta.  
 
Ålder tycker respondent I också kan vara lätt att se med hjälp av kläderna. Hon tycker att 
yngre människor ofta bryr sig mer än folk som är äldre när det handlar om trender osv. 
Dessutom tycker hon att det är väldigt tydligt när äldre människor har på sig ett yngre mode 
för att de ska försöka se yngre ut än vad de verkligen är. Både I och K nickar instämmande, 
det verkar vara något de ser då och då! 
 
I tycker vidare att homosexuella tjejer kan visa tydligt att det är homosexuella genom att klä 
sig lite ”ruffigt” och mer maskulint. Tjejer har enligt samma respondent ett mycket stort 
spektra när det handlar om att framställa sin person och välja sin stil som ska representera 
vem de är som person. 
 
Vi återkommer till märken på kläderna. Respondent I tycker ofta att man kan se folk som 
kanske klär sig i en märkeströja och på så sätt vill visa att denne är rik eller av ”finare rang” 
men sedan tycker hon ändå att hon kan se att det inte är så för att resten av kläderna signalerar 
inte samma sak. K tycker inte att hon tänker så mycket på märken men hon tycker ändå att 
hon kan se om någon bryr sig om sitt yttre eller inte. J tycker att människor ur den s.k. 
medelklassen ofta försöker använda märkeskläder för att försöka framställa det som att de har 
en högre klass. Hon tar upp exemplet med yngre tjejer som köper märkeskläder bara för att 
märket ska synas; det får gärna vara över hela tröjan.  
 

J: Alla ska se att den är dyr och det är priset som ska framgå. 
 
Hon fortsätter: 
 

J: Man kan luras mycket; någon som jobbar på ICA kan ändå spara pengar och köpa en väldigt dyr 
kostym och då framställa sig själv som någon denne egentligen inte är.  

 
Vi kommer in på andra grupper av människor som klär sig på ett visst sätt och därför 
tillskriver man dem egenskaper; respondentgruppen tar upp ”kostymmänniskor” som de 
förväntar sig ska vara vältaliga, ha ett stort ordförråd samt inte svära utan bete sig 
väluppfostrat. Vidare är det gruppen akademiker (gruppen tänker på lärarna på universitetet 
samt sådana som har studerat väldigt länge) som kommer på tal; dessa uppfattar 
respondenterna som en homogen grupp om de ser till kläderna, de har aldrig kostym och 
männen har absolut inte slips och kvinnorna bär ofta sjalar.  
 

I: Man tror att någon som är proper och är fint klädd har ett fint yrke; man tror inte att personen ifråga är 
arbetslös.  

 
K fortsätter; hon tycker att man ofta tror att de som är fint yrke och har en fin kostym ofta är 
moderater eller är borgerlig. De båda andra respondenterna nickar instämmande och J säger: 
 

J: Socialdemokrater däremot vill mer visa sig folkliga (hänvisar till dem som är i offentligheten) och att de 
hör till medelklassen.  
I: De vill inte sticka ut! 
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J: Nej, precis! 
 
Vidare diskuteras vänsterpolitik och J tycker att de kan se väldigt extrema ut på många sätt, 
hon tycker att de markerar så tydligt att de tycker en viss sak i ett visst avseende. Rörande 
religion så tycker I att det i västvärlden inte syns så mycket vilka som är kristna, däremot 
tycker hon att det är lätt att se om någon är muslim; men bara om de har slöja eller något 
liknande på sig, annars tänker hon inte på det. Hon tycker inte att hon funderar så mycket på 
vad människor tror på och inte och därför funderar hon inte på vad klädseln eventuellt kan 
signalera i det avseendet heller. Tittar de däremot på kläderna som de som arbetar i kyrkan har 
på sig, t.ex. en präst så är den klädseln väldigt traditionsbunden och om det sker någon 
förändring med klädseln så går den väldigt långsamt. 
 
Jag frågar gruppen om traditioner för dem och klädseln där? Respondent K tar upp svart som 
en starkt traditionsbunden kod vid begravning och vitt vid bröllop för bruden. I och J nickar 
instämmande men tycker ändå att vitt inte längre är en lika stark tradition vid bröllop eftersom 
fler och fler väljer att gifta sig i andra färger än vitt, här frångås traditionen lite anser de.  
 

4.4.5 Sammanfattning 
Dessa respondenter tycker att de bedömer och blir bedömda utifrån kläderna. De tycker att de 
blir tillskrivna egenskaper utifrån vad de har på sig och att de också tillskriver andra 
egenskaper på samma sätt. När de bedömer andra sker det utifrån dem själva som 
referensram. Gruppen tycker att man kan experimentera med kläderna och framhäva olika 
sidor hos sig själv och också ge uttryck för olika egenskaper med olika klädesplagg.  
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5 DISKUSSION 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur några tjejer tänker angående kläder i relation 
till sin egen person och i relation till andra. Jag ville ha reda på om kläderna fungerar som ett 
uttryck för vår person och vad som i så fall är framträdande i denna form av kommunikation 
och vad det är vi kan lämna information om med våra kläder. 
 
Det jag har kommit fram till är att kläder verkar kommunikativt i det avseendet att vi kan 
avläsa en hel del om en person genom att bara titta vad denne har på sig. Enligt Barnard är 
detta en av huvudfunktionerna för våra kläder; att kommunicera och avslöja detaljer om oss 
och visa vilka vi är eller vilka vi vill vara. På ett djupare plan behövs fler upplysningar för att 
upptäcka vem någon är men för att skapa sig ett första intryck spelar kläderna en betydande 
och ibland också avgörande roll, detta gäller enligt alla respondenter.  
 

5.1 Kommunikation 
Kläderna har en speciell betydelse och de används som ett uttryck för att förstärka och 
framhäva vilka vi verkligen är. Alla respondenter har sin syn på det hela, vissa vill använda 
kläderna för att synas medan andra helt enkelt använder dem på motsatt sätt, för att smälta in 
och så att säga också ”passa in”. Det sista exemplet visar tydligt det som Barnard diskuterar, 
att man med sin klädsel vill avleda uppmärksamhet och inte avvika från ett rådande mönster. 
En respondent uttryckte specifikt denna vilja att klä sig så att hon passar in för att människor 
ska lyssna på vad hon har att säga och inte fundera på hur hon ser ut.  
 
Trots olikheterna i om man vill passa in eller sticka ut ligger det en stor likhet i de skilda 
beteendena; det krävs en ansträngning i båda fallen och en aning eftertanke för att veta hur 
man ska eller inte ska se ut för att uppnå sitt specifika syfte med sin klädsel. Det intressanta i 
dessa två fall är att kläderna som verktyg används för två helt olika syften; dels för att dra till 
sig uppmärksamhet och dels för att bara passa in. Även det med att dra till sig uppmärksamhet 
tar Barnard upp när han menar på att vi också använder våra kläder för att synas och attrahera 
andra människor.  
 
Kläder analyseras och studeras ofta utifrån grupper; allt från yrkes-/studerandegrupper till 
grupper som har med en viss hobby att göra. Det blir som en sorts flockbeteende eftersom vi 
förväntar oss att likartad klädsel tyder på likartat beteende. Barnard kallar det för vår sociala 
roll och menar på att kläderna påvisar vilken roll och således också vilket beteende vi ska ha 
utifrån vad vi har på oss. Alla respondenter var överens om att man ibland blir motsagd och 
beteendet som man tror ska förefalla sig vara på ett visst sätt kan visa sig vara ett helt annat. 
Det var ofta så att de tyckte att de har rätt också och Jenny Fredriksson uttryckte samma sak.  
 
Dock är kläderna det som spelar in när man gör sin första bedömning av en person; eftersom 
en stor del av respondenterna i detta fall är studerande så var just första dagen i en ny klass det 
som var det återkommande exemplet. Man är ny i en grupp, liksom alla andra i den gruppen 
oftast är, därför används det visuella för att kommunicera vem man själv är samtidigt som 
man letar efter andra som har likadana kläder och som därför kan tros signalera likheter i 
beteende. Mann tar i sin bok upp problematiken med förväntningar som bekräftas och inte; ett 
bekräftande leder till goda förutsättningar för det sociala samspelet medan det motsatta kan få 
en negativ effekt. Tror vi oss veta hur en person ska agera och vara så kan osäkerheten mellan 
två personer minska eller helt utebli.  
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Det verkar vara så att kläderna fungerar som ett hjälpmedel när vi ska hitta vår tillhörighet i 
en grupp, även i det vuxna livet. Kläderna fungerar som en intygsgivare att man hör ihop i 
gruppen och kan således ge signaler om att man tycker samma saker inom den gruppen. Man 
visar sin tillhörighet och en av respondenterna uttryckte att hon anpassade sin klädsel efter 
vem hon skulle vara med just för att kunna visa att de två bildade en sådan enhet. Här handlar 
det om klädkoderna som Jacobson tog upp i sin bok; att vissa regler och konventioner 
accepteras av en grupp och informerar att personerna är en enhet som tycker och agerar lika.  
 
I nya situationer läggs det ofta ner mer tid på att fundera på vad man ska ha på sig och hur 
man vill att andra ska uppfatta en. Det verkar också vara så att det är då respondenterna är 
som mest mottagliga för det som andra kommunicerar med sina kläder och de letar efter 
signaler som ger information om vem den andra personen är, om denne verkar vara likasinnad 
som en själv, om denne är intresserad av kläder osv. Ofta är det i dessa nya situationer som 
man letar efter någon att prata med eller någon grupp att tillhöra och om rummet då är fullt av 
nya ansikten så verkar det falla sig naturligt för alla respondenter att använda kläderna som 
referenspunkt när de sedan gör sitt val och börjar prata med någon. Jacobson diskuterar just 
detta i sin bok; kläder i relation till det första mötet. Det blir en aktiv process där ens egna 
kläder ska sända ut vem man själv är, och för all del vem man vill vara, samtidigt som man är 
aktiv i sin bedömning av andra för att hitta någon som man tror liknar en själv, inte bara 
visuellt, eller som Jenny Fredriksson uttryckte det, ”lika barn leka bäst”.  
 

5.2 Information 
Ålder var något som var återkommande vid alla intervjuer; inte främst i samma bemärkelse 
som tas upp i teorin utan mer hur betydelsen och innebörden av kläderna har förändrats. 
Respondenterna tycker att det främst var när de var yngre som kläderna verkligen var det som 
avgjorde om man var inne eller ute. Då signalerade olika märken olika status och fungerade 
som symboler på ett helt annat sätt än vad de gör idag. Dock tycker samtliga respondenter att 
märken även idag kan signalera främst pengamässig status; samtidigt som det faktiskt är så att 
man idag kan köpa sig till och därmed också klä sig till en annan ”klass” än den en person 
verkligen tillhör.  
 
Olika kläder används också vid skilda tillfällen; många återkom till att de t.ex. inte har samma 
kläder när de träffar svärföräldrarna som när de ska ut med sina kompisar. Detta tycks ske 
naturligt men ändå är det ett aktivt val vi gör när vi väljer våra kläder och anledningen till 
varför kläderna eventuellt skiljer sig är för att vi vill uppfattas på olika sätt i olika situationer.  
 
Betydelsen av kläderna kan enligt Jacobson skifta beroende på i vilket sammanhang de 
används i och det är till mångt och mycket beroende på vilka andra personer som ingår i 
sammanhanget och sätter förutsättningarna. Betydelsen kan också bestå i vilken kunskap som 
betraktaren har, precis som Gripsrud tycker. Det som han kallar kodkompetens är det som gör 
att ett uttryck får ett innehåll och en mening. Jenny Fredriksson sa att hon hade väldigt stort 
fokus på just mode och kläder, anledningen till det är just hennes kunskap som hon får och 
har genom att arbeta inom branschen. Hennes kunskaper bidrar till att hon kan koda en viss 
typ av information på ett sätt medan en novis på området kanske kodar av samma sak på ett 
helt annat sätt.  
 
Olika tillfället kräver alltså olika roller av oss som individer och då är kläderna ett vikigt 
verktyg för att framhäva eller ge intryck av denna roll. En respondent nämnde att hon vid ett 
tillfälle skulle träffa en viss typ av människor där hon valde att klä sig på ”deras” sofistikerade 
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sätt för att de inte skulle se henne som annorlunda och för att de skulle lyssna på vad hon har 
att säga. Detta är enligt Jacobson ett tydligt tecken på att vi vill visa att vi tillhör deras 
kategori och inte en annan kategori människor, detta är vanligt när ett möte sker första 
gången. 
 
Märken på kläderna kan symbolisera vilken grupp en person hör till, vilken ekonomisk 
situation någon har eller önskar att ha samt lite om vilken bakgrund man har eller önskar sig 
att man hade. Vår bakgrund är en av de faktorer i vår identitet som vi blir tilldelade vid 
födseln som Johansson tar upp. Märket blir en symbol och företräder något annat än sig själv i 
enighet med Jacobsons resonemang om symboler. Jenny tyckte att det blev allt vanligare att 
tjejer använder olika märken som kommunikationssymbol.  
 
Barnard menar att kläder kan indikera vilken tro man har men det verkar ibland vara svårt att 
se och tyda dessa koder och kanske är det så att koderna finns men de är så svåra att tyda. 
Några symboler som har med tro att göra var enligt respondenterna t.ex. slöja för vissa 
muslimer och klädsel hos Hare Krishna. Politiska åsikter verkar till viss del gå att utläsa; 
precis som i litteraturen tog några av respondenterna upp palestinasjalen som ett exempel på 
en tydlig symbol för en viss typ av politiska åsikter.  
 
Mode är dessutom väldigt förknippat med känslor. Enligt Barnard är det känslor som kläderna 
reflekterar och informerar om. Glada färger i sin klädsel är ett av exemplen på detta som 
framkom i studien samt det att sinnelaget spelar in även när man handlar kläder; också i teorin 
tas detta upp att människor just känner positiva känslor och blir glada när de får sätta på sig 
ett nytt plagg. I fokusgrupp 3 uttryckte gruppen just detta; att man köper något nytt inte för 
det fysiska behovets skull utan av andra skäl, kanske är det bara att man vill ha något nytt.   
 
Alla respondenter handlar kläder från de stora fackhandelskedjorna. Ofta beror det på att det 
är lägre priser samt på tillgängligheten. Det gör att inköparna på dessa företag har en stor 
makt över hur vi konsumenter ska se ut. Våra konsumtionsvanor styrs till väldigt stor del av 
vad de stora kedjorna köper in och inte. Sedan har konsumenten själv en möjlighet att 
sammanfoga olika plagg, märken och material till en egen stil som överensstämmer med den 
egna personligheten men utbudet är till viss del begränsat. I litteraturen talar man om att olika 
plagg kan betyda olika saker vid olika tillfällen och i olika kombinationer med andra plagg 
och det i sin tur ger lite mer utrymme för ett individuellt uttryck.  
 
Att många handlar på de större butikerna bidrar dock till att modet blir mer homogent och att 
det blir lättare för olika människor att hitta andra som handlar på samma ställe som de själva 
gör och således rör man sig inom samma modegenre. Att man handlar i butiker som tillhör 
större kedjor kan också säga saker om en persons ekonomi, man kanske rör sig på samma 
arena i det fallet också. Det är alltså svårt att bli en individualist gällande mode om man 
handlar kläderna på samma ställe som alla andra men det kan gå. Just den problematiken med 
individualism tar Gripsrud upp. Jenny Fredriksson som jag intervjuade tror heller inte alls på 
någon individuell stil i direkt mening.  
 
Sammanfattningsvis verkar våra kläder och modet som råder vara en viktig aspekt bland 
många i skapandet av vår egen identitet. Det kan tyckas att kläder enbart är ytligt men det 
finns en innebörd i dem också; det är för många inte längre enbart fysiska behov som får oss 
att välja vilka kläder vi ska använda utan det finns en tanke bakom; omedveten eller 
medveten. Enligt Giddens är valen en person gör i form av vilka kläder denne ska ha på sig 
inte bara ett beslut om hur man ska se ut utan också vem man vill vara och hur man vill 
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uppfattas. Vi lär oss att tyda koderna som ligger i olika plagg och vi lär oss att använda dessa 
plagg när vi vill säga något om oss själva. Kommunikationen som sker med kläderna är 
dessutom unik i sin form, just med tanke på all den aktivitet som sker när själva uttrycket ska 
skapas. Om man jämför det med talet som är en kommunikationsform som till mångt och 
mycket bara blir så genererar modet fler tankar om vem vi ska träffa, vad vi ska göra, hur vi 
vill vara osv.  Att kommunicera med kläderna kräver således ett mer aktivt och målmedvetet 
sätt där vi har stor möjlighet att påverka vår identitet.  
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6 SLUTSATSER 
Studien påvisar att kläderna är ett viktigt uttryck främst på kort sikt. De kan vid ett första 
intryck hjälpa oss att kommunicera vem vi är eller vem vi vill vara i just det tillfället. Det kan 
fånga vårt jag för stunden och de kan hjälpa oss med att ge ett första intryck av vem någon är. 
Det handlar om igenkänning med sig själv som referensram. Man letar efter saker som 
sammanbinder en och således blir det lättare att prata och göra en första bedömning av en 
person. På lång sikt, när man har lärt känna någon, har dock kläderna inte samma betydelse.  
 
Det är extremerna som syns och granskas mest, de människor som verkligen vill signalera 
något med sina kläder t.ex. vissa politiska åsikter och ekonomisk status. Där de "vanligt" 
klädda rör sig handlar det om en större grupp människor och många glider därför kanske 
obemärkt förbi. Dock får man inte glömma att man med det s.k. vanliga också tar ställning 
och kan säga massor om vem man vill vara. Det är en definitionsfråga vad som anses vara 
vanlig och normal klädsel. Klädutbudet styrs till stor del av inköpare på de stora 
detaljhandelskedjorna och då är det ju dem som bestämmer vad som blir tillgängligt i 
butikerna; vilka kläder vi konsumenter kan använda som uttrycksmedel. Samtliga av mina 
respondenter köper flertalet av sina kläder hos de större kedjorna H & M, MQ och Gina 
Tricot. Hur mycket utrymme ges för att visa vem man är och vara individuell när det är någon 
annan som bestämmer vad som blir tillgängligt? 
 
Kläder framkallar också känslor; man visar sig glad med mycket färger, kvinnlig med spetsar 
eller skira material, vuxen i kostym, sofistikerad i svart osv. En känsla eller egenskap 
förstärks och förmedlas genom klädseln. Det intressanta med mode och kläder är att de säger 
något om oss utan att vi behöver öppna munnen eller ens röra på oss, en ganska unik 
kommunikation det vill säga. Kläderna kan alltid säga något om oss, vi kan visa det tydligt 
och rakt eller med hjälp av symboler och signaler som sedan tolkas och analyseras i 
betraktarens ögon.  
 
Slutligen kommer kläderna alltid att uppfylla ett fysiskt behov. Däremot kommer vårt behov 
av kläder att utökas ännu mer med andra användningsområden och kläder kommer i allt större 
utsträckning bli en naturlig del av vår identitet och vår livsstil samt vårt sätt att kommunicera. 
Jag tror också att medvetenheten angående klädernas betydelse för den egna identiteten 
kommer att öka och ges ännu större utrymme i media och i vår vardag än vad det gör idag. 
 
Denna studie omfattar enbart några personers inställning till mode och rollen som mode och 
kläder spelar i fråga om självidentitet och som en del i kommunikationen. Detta gör att 
studien enbart påvisar en liten utvald del av ett stort ämne. En större studie som omfattar fler 
respondenter skulle därför vara av intresse för att klart kunna hävda att det som framkommer i 
denna studie gäller för en större helhet.  
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