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SAMMANFATTNING 

Denna uppsats syftar till att undersöka ungdomars syn på kläder som kommunikationsmedel. 

Fokus ligger på vilka eller vilket budskap de kläder vi har på oss sänder ut och hur de tolkas 

av vår omgivning. Uppfattas vi som vi vill genom våra kläder? Den teoretiska referensramen 

som tillämpas är Thomas Ziehes teorier om kläder och identitet, Anthony Giddens Reflexiva 

identitetsprocesser samt Uses and Gratifications. Undersökningarna genomfördes med en 

övergripande enkätundersökning bland gymnasieelever, på Lars Kaggskolan i Kalmar, med 

en tillhörande bildanalys, samt två djupintervjuer. Resultaten visade att ungdomar överlag inte 

vill sticka ut ur mängden och de beskriver ofta sin klädstil som vanlig, normal och 

modemedveten. Ungdomar tillskriver människor stereotyper utifrån de kläder de har på sig 

och man blir oftast uppfattad som man tänkt sig genom sitt klädval. Det är många olika 

faktorer som spelar in i de klädval vi gör, allt från media och grupptillhörighet till tidigare 

erfarenheter. 
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means of communication. 
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This essay aims to investigate young people's vision of clothes as a means of communication. 

Focus lies on what message the clothing we have on sends out and how they are interpreted 

by our surroundings. Do other people interpret us the way we intend to through our clothes? 

The theoretical frame of reference that applies is Thomas Ziehe’s theories about Clothing and 

Identity, Anthony Giddens’ Reflexive Identity Processes and the Uses and Gratification’s 

theory. The researches were carried out with a comprehensive questionnaire survey among 

high school students, at Lars Kaggskolan in Kalmar, with an associated image, and two 

personal interviews. The results showed that young people in general do not want to stand out 

from the quantity and they often describe their clothing style as ordinary, normal, and fashion 
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conscious. Young people ascribe other people stereotypes on the basis of their clothing. There 

are many factors that play a part in the choice of clothing we do. Everything from media, 

group belonging to past experiences has a great meaning in the context. 

 

Disposition 

 

Inledning - I inledningen vill vi få läsaren intresserad av vad uppsatsen kommer att handla 

om.     

Syfte/problemformulering - Under den här rubriken förklarar vi vad vi vill undersöka och 

hur vår problemformulering ser ut.   

Bakgrund - Bakgrunden berättar varför vi har valt att forska om kläder som 

kommunikationsmedel bland gymnasieelever. 

Teori - Detta avsnitt förklarar och definierar först viktiga begrepp och sedan våra tre teorier, 

Kläder och identitet, Anthony Giddens Reflexiva Identitetsprocesser samt Uses and 

Gratifications.  

Metod - Här beskriver vi våra valda metoder. Vi har valt att använda oss utav både kvantitativ 

och kvalitativ metod.  

Vi börjar med en enkätundersökning som följs av en bildanalys för att slutligen genomföra två 

personliga intervjuer.   

Resultat/Empiri - Först redovisas resultatet av enkätundersökningens första sida, där 

ungdomarna har svarat på frågor om sig själva, detta presenteras i diagramform.  

Sedan kommer resultaten över vad ungdomarna svarat om personerna på bilderna, dessa 

redovisas var för sig, även de i diagramform.  

Därefter följer en sammanfattning av resultatet från enkätundersökningen. Vidare presenteras 

resultatet från de personliga intervjuerna.  

Analys - I detta kapitel analyseras resultatet av våra undersökningar. Detta görs utifrån våra 

problemformuleringar och teorier. Personerna på bildernas egna svar jämförs och analyseras 

med vad ungdomarna trodde om dem. Varje bild analyseras individuellt. 

Därefter följer en analys av de två personliga intervjuerna. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning.   

Slutsats och diskussion - Här svarar vi på problemformuleringarna utifrån det vi har kommit 

fram till genom våra gjorda undersökningar och analysen av dessa.  
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1. INLEDNING 
 

Vad säger våra kläder egentligen om oss? Vad tycker och tänker vi om en person genom att 

betrakta vad denne har på sig, eller tycker och tänker vi någonting över huvud taget? 

Den här uppsatsen behandlar områden som rör kläder som kommunikationsmedel. Hur 

fungerar kläder som kommunikationsmedel, uppfattas du på olika sätt beroende på vad du har 

på dig. 

Vi iklär oss en identitet både medvetet och omedvetet. Vår kropp med kläder på berättar för 

andra om vilka vi är och kanske vilken ställning vi har i samhället. Vi skapar inte bara oss 

själva en identitet utan tillskriver omedvetet andra människor egenskaper utifrån vad de har på 

sig. Vissa grupper i samhället kan vi placera i ett särskilt fack på bara några sekunder såsom 

en läkare i uniform eller en punkare i sin uppseendeväckande klädsel. Medan andra tecken tar 

längre tid att tolka såsom en kostym med slips. Människor i kostym tenderar vi t.ex. vilja se i 

grupp för att kunna avgöra de hierarkiska strukturerna personerna sinsemellan.  

Det är intressant att se hur unga personer tolkar andra människor beroende på vad de har på 

sig. I dagens samhälle har kläderna en oerhört stor betydelse både för hur du vill framstå och 

hur du presenterar dig själv. Genom att ta på dig ett klädesplagg eller en viss kombination av 

kläder gör du antingen ett medvetet eller omedvetet val av vilken samhällsgrupp du tillhör. 

Våra kläder kommunicerar ut budskap till andra människor vi möter och som snabbt skapar 

sig en uppfattning om oss.  

Dagligen stöter vi på olika typer av medier som hela tiden vill att vi ska konsumera deras 

produkter genom reklam. Vi ska genom att köpa dessa produkter också köpa oss en bättre 

livsstil och därav må bättre. Hur påverkas en ung människa av detta, har de råd att köpa alla 

dessa produkter som skall göra oss snyggare och bättre? Våra kläder är en del av oss och vår 

identitet. Frågan vi ställer oss i denna uppsats är om folk i vår omgivning uppfattar det 

meddelande vi sänder i form av våra kläder eller har de redan vid första anblicken en bestämd 

uppfattning av oss? Kan man se på en persons kläder hur han eller hon är som person?   

Man kan ställa sig frågan vad det är som gör att vi bildar oss olika uppfattningar om andra. 

Var kommer de förutfattade meningarna ifrån? Kanske har de en lång historia bakom sig där 

det är svårt att skilja sig från invanda mönster eller är vi uppväxta med våra förutfattade 

meningar om folks klädsel? En annan anledning är det gigantiska mediesamhället vi lever i 
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som bidrar till hur vi tänker och tycker om andra människor beroende på vad de har på sig för 

kläder. Media berättar för oss hur vi med hjälp av vårt klädval kan visa omgivningen vad vi 

t.ex. hur vi röstar politiskt, vilken musik vi lyssnar på, vilken sexuell läggning vi har, vilka 

klubbar vi festar på etc.    

Det kan vara väldigt bekvämt att uttrycka sig genom kläderna. Folk kan förstå var vi står i 

vissa frågor enbart genom att titta på oss. Det kan skapa en lättare ingång till sociala möten då 

kläderna blir som en slags förkunskap om den andre personen.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att ta reda på hur ungdomar uppfattar kläder som ett 

kommunikationsmedel. Vilka eller vilket budskap sänder det vi har på oss ut och hur tolkas 

det av andra? Vi vill ta reda på om vi uppfattas som vi vill genom våra kläder. 

Vidare vill vi undersöka om det finns ett samband mellan kläder, identitet och 

kommunikation. 

  

1.2 Problemformulering 

 

1. Hur uppfattar andra dig genom dina kläder?  

2. Blir man uppfattad så som man tänkt sig genom de kläder man har tagit på sig? 

3. Vilka faktorer har en inverkan på vad du tar på dig för kläder?  

 

 

1.3 Avgränsningar 

När vi i denna uppsats talar om kläder som kommunikationsmedel använder vi oss inte av 

kläder såsom uniformer och dräkter. Inte heller kläder med kulturell eller religiös betydelse, 

utan kläder som folk mest använder till vardags.  

Vi kommer endast att studera gymnasieeleverna på Lars Kaggskolan i Kalmar för att ta reda 

på deras olika syn på kläder och generaliserar utifrån de resultat vår undersökning visar.  

1.4 Tidigare forskning 

Att kläder har en stor roll i vårt sätt att uttrycka oss råder det inget tvivel om. Klädforskningen 

finns inom flera olika akademiska områden men de fyra huvudgrupperna är: dräkthistoria, 

klädsociologi, modeforskning och klädpsykologi (M. Jacobson 1994, s. 12-13). De har alla 
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olika ingångar inom ämnet där de belyser historiska -, sociala -, psykologiska - och 

symboliska aspekter på kläder och mode. Som Jacobson skriver i sin avhandling ”Kläder som 

Språk och Handling” så intresserar sig den dräkthistoriska forskningen för dräktens genetiska 

struktur, för daterings- och utbredningsfrågor. Den klädsociologiska inriktningen studerar 

klädseln som en del av det sociala systemet, klädernas symbolvärden och principerna för 

deras funktion i människors relationer. Jacobson skriver vidare att modeforskningen vidrör 

både den historiska och den sociologiska forskningen medan den klädpsykologiska 

forskningen har bedrivits av psykoanalytiker med klädseln som studieobjekt. Mentala 

aspekter som attityder, motiv och behovstillfredsställelse samt klädesplaggens symbolik är 

några olika områden som behandlas. 

 

1.5 Bakgrund 

När tre tjejer börjar sin dag på samma sätt gör de medvetna val ur sina garderober. Då uppstår 

ivriga och livliga tankar och funderingar om hur vi faktiskt använder våra kläder som 

kommunikationsmedel, vare sig det är medvetet eller omedvetet gjort.  

Vi blir nyfikna på om den där kvinnan framför oss i bankomatkön tänkte samma som vi 

gjorde när vi valde våra kläder i morse. Kan hon se på sättet vi klär oss att vi är studenter? 

Talar vi på något omedvetet sätt om det för henne? Vi kan ju själva sitta och titta på folk och 

plötsligt säga ”kolla hennes kläder, så typiskt för en person som jobbar på bank!”.  

Det är extra intressant att skriva och forska om kläders påverkan eftersom det berör oss alla. 

Hur vi än vrider och vänder på det har vi alla ett behov av kläder, vi bara tycker och tänker 

olika om det.  

 

Vi har själva, inte allt för länge sedan varit gymnasielever och är uppvuxna med ett 

mediesamhälle som inte är sena med att tala om för oss vad vi ska ha på oss och vad kläderna 

ska leda till- en bättre livsstil. Att vara ung är svårt i sig utan att försöka vara populär i sagan 

om den snyggaste tjejen/killen på skolan som alla vill vara och se ut som. Detta i hopp om att 

få samma roll och betydelse som hon/han. Har de som är populära ett märke på jeansen ska de 

övriga följa i hopp om acceptans.  

I våra kläder sitter mycket av vår identitet och som vuxna som varit med om hon eller han i 

märkesbyxorna och tagit oss ur det och hittat vår egen stil vet vi vad kläder betyder för unga 

och deras resa i sig själva. 
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En del klär sig på ett visst sätt för att de måste, andra för att få uppmärksamhet och visa vem 

de är, en tredje för att det är ett nödvändigt ont.  

 

Vi har under sju veckors tid befunnit oss i klädernas och dess betydelsefulla och förtrollade 

värld. Det är ett brinnande intresse för kläder, mode och kommunikation som ligger bakom 

denna uppsats.  

 

2. TEORI 

I det här avsnittet förklarar vi först några viktiga begrepp som nämns i uppsatsen. Begreppen 

följs sedan av våra tre valda teorier- Kläder och Identitet, Reflexiva Identitetsprocesser och 

Uses and Gratifications.  

 

2.1 Stereotyper 

Alla har vi gemensamma tankegångar om olika människor och grupper, dessa tankegångar är 

inlärda sedan barnsben och följer med oss hela tiden när vi träffar nya personer. 

Stereotypering börjar redan i våra tidigaste utvecklingsfaser som spädbarn.  

Som Perry R Hinton skriver i boken ”Stereotypes, Cognition and Culture”(2000), handlar 

livet för ett litet barn till stor del om att lära sig konceptuella kategorier.  

Genom hur andra människor ser ut, hur de pratar och för sig bildar vi en uppfattning om dem 

utan att kanske egentligen ha en aning om vem personen vi just mött är.  

 

När vi stöter på nya personer använder vi oss utav stereotyper för att underlätta för oss själva i 

det informationsflöde vi hamnar i. Vi bildar oss en uppfattning och drar slutsatser om folk då 

vi inte orkar ta in och selektera för mycket information. Människan är begränsad i sin förmåga 

att mentalt bearbeta information. Därför måste hon förenkla situationer och tillsätter därmed 

individen en stereotyp.  

Walter Lippman inledde den samhällsvetenskapliga forskningen om stereotyper och skriver i 

sin bok ”Public opinion” från 1922/1997 att stereotyper är ”förenklade bilder i våra huvuden 

av människor och händelser i omvärlden.” Lippman menade att den verkliga världen är 

alldeles för komplex och flyktig för att vi ska kunna ha direkt kännedom om den. Människan 
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hanterar olika situationer genom att konstruera bilder utifrån hur vi tror att saker och ting är, 

inte utifrån hur det verkligen är.  

 

Som Perry R. Hinton skriver i sin bok ”Stereotypes, Cognition an Culture” (2000) är det 

viktigt att vara medveten om att det inte bara är enskilda individer som använder sig utav 

stereotyper, utan stereotypering är i grunden en grupprocess. Människan är ett flockdjur och 

har ett behov av tillhörighet. När vi möter personer från en annan grupp blir tävlingsinstinkten 

hög och de negativa tankeprocesserna tar sin början.  

Det finns tydliga bevis på att stereotyper kan uppstå ur grupprocesser då det finns konkurrens 

mellan olika gäng. När människor bildar en grupp blir gemenskapen ofta väldigt stark och 

därmed uppstår en naturlig konkurrens gentemot andra grupper. Man skapar negativa tankar 

och åsikter om de som inte tillhör den egna gruppen. Man talar om ett oss och dem. 

  

2.2 Paradigm och syntagm 

Ett paradigm är en uppsättning tecken ur vilket det som ska väljas väljs. Man kan t.ex. säga att 

uppsättningen former på vägskyltar är ett paradigm. Fyrkantiga, runda och avlånga, - alla 

utgör de ett paradigm av former som har valts att sättas ihop till ett vägmärke. Ett syntagm är 

en kombination av den valda formen. En klädsel som du har valt att sätta på dig och plocka 

fram ur din garderob är ett exempel på ett syntagm. Alla meddelanden inkluderar urval ur ett 

paradigm och en kombination till ett syntagm (Fiske 2004, s. 82). 

Varje gång vi kommunicerar måste vi göra ett urval ur ett paradigm. Betydelsen av den enhet 

vi bestämmer oss för bestäms till stor del av de enheter vi inte valde. ”Där det finns ett urval 

finns det betydelse, och betydelsen av det valda bestäms av det som inte valdes” (Fiske 2004, 

s. 84).  

När en enhet valts ur ett paradigm kombinerar man den vanligtvis med andra enheter. Det är 

denna kombination som är ett syntagm. Då bokstäver i ett alfabet är exempel på ett paradigm 

är de bokstäver du valde ur alfabetet ett syntagm. Vår klädsel är ett syntagm med val ur 

paradigm av t.ex. hattar, skor, väskor, slipsar, byxor och blusar . En viktig aspekt av syntagm 

är de regler eller konventioner som kommer med dem. Beträffande kläder kallar vi det 

modemedvetenhet eller god smak (Fiske 2004, s. 84).  
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2.3 Koder 

Det första och viktigaste sättet att uppnå överenskommelse och kommunikation är genom 

konvention. Med detta menar vi de oskrivna ”reglerna” som härstammar från gemensamma 

erfarenheter inom en kultur. Konvention ger upphov till hur förväntningar om hur människor 

skall klä sig eller uppföra sig inom vissa områden. Man kan utifrån de kläder man har på sig 

koda ett meddelande. Vi väljer en enhet ur ett paradigm och kombinerar de så att de blir ett 

uttalande. Vi vill säga något med våra kläder med hjälp av det vi väljer att sätta på oss. Detta 

uttalande vi vill göra förmedlar en betydelse om 1.) oss som bärare av kläderna 2.) 

uppfattningen om vårt förhållande till de personer vi kan tänkas träffa 3.) den status eller den 

roll vi kommer att hamna i under dagen iförd de kläder vi valde på morgonen (Fiske 2004). 

Det är förhållandevis få klädesplagg som har definierade betydelser, det finns sällan en 

bestämd överenskommelse mellan användarna med undantag för vissa t.ex. klubbslipsar och 

uniformer. Dessa två denoterar utmärkande betydelsen av att de är symboliska. När det gäller 

kläder använder man vanligtvis indikerande koder. Man vill visa sin sociala ställning genom 

sitt sätt att klä sig. Klädsel kan konnotera ens humör och får ofta människor att betrakta just 

klädsel som väldigt personlig.   

En yngling som kommer till en anställningsintervju iförd jeans kan med sitt beteende vilja 

säga att ”du får ta mig för den jag är”. Arbetsgivaren kan i sin tur tolka detta som ett tecken på 

motstånd mot firmans konventioner och vill kanske inte ha honom som anställd. Jeans kan 

konnotera respektlöshet och upproriskhet av vissa. Missförstånden kan bero på att 

arbetsgivaren och den arbetssökande har olika subkulturella erfarenheter av just jeans. Denna 

skillnad i tolkning som kommer från olika habitus kallas aberrativ avkodning. Tolkas samma 

meddelande av någon från en annan kultur kommer den aberrativa avkodningen ge en annan 

betydelse (Fiske 2004, s. 108-109). 

 

2.4 Symboler 

En symbol bygger på gemensamt överenskomna konventioner och regler och bestäms av 

människan. Ord är t.ex. vanliga exempel på symboler. Vi har inom vår kultur bestämt att en 

symbol skall betyda en viss sak (Fiske 2004, s. 70-72).  

 



12 

 

2.5 Habitus 

Habitus är benämningen på ett system av varaktiga och överförbara ordningar som integrerar 

individens tidigare erfarenheter och bestämmer hennes sätt att uppfatta, värdera, välja och 

handla. Habitus har alltså formats av ens tidigare liv och erfarenheter och styr ens framtida 

beteenden. Begreppet habitus används för att förklara skillnader och likheter mellan såväl 

individer som grupper och klasser. Det är resultatet av sociala erfarenheter, kollektiva minnen, 

sätt att handla, sätt att vara och att röra sig, sätt att tänka som ristas in i människornas kroppar 

och sinnen.  

Den franske sociologen och antropologen Pierre Bourdieu har i samband med habitus skrivit 

om symboliskt kapital som en del i sitt teoretiska ramverk. Det symboliska kapitalet 

innehåller tillgångar som ekonomiskt, socialt och kulturellt kan användas i konkurrensen på 

ett fält, mellan olika intressegrupper och/eller individer. Detta kapital består av symboliska 

tillgångar så som t.ex. utbildning, titlar och erkännanden som materialiseras genom habitus.   

Symboliskt kapital består av tre delar: det kulturella, utbildningen och det vetenskapliga. 

Det kulturella kapitalet menar Bourdieu handlar om en marknad. Det används för att byta till 

sig makt eller skaffa sig ekonomiska fördelar i form av pengar.  Donald Broady och Mikael 

Palme skriver i uppsatsen ”Kulturens fält, om Pierre Bourdieus sociologi” (1998) att Bourdieu 

använder termer som verkar lånade från den ekonomiska vetenskapen när han beskriver det 

kulturella kapitalet. Hans begrepp om ekonomi omfattar människors motiv, symbolernas värld 

och trosföreställningarna lika bra som ”ekonomiska” fenomen i allmän mening. Det är fråga 

om ”hushållning” i ordets vidaste betydelse: produktion, reproduktion och byte av alla slags 

symboliska och materiella tillgångar. 

Utbildningsdelen handlar om vad man gått i för skolor, vad man lärt sig och hur man 

använder det för att skaffa sig fördelar och positioner. 

Det vetenskapliga kapitalet handlar om expertmakt. En makt att utifrån sin vetenskapliga 

position ha möjligheten att beskriva något. 

Man lägger en grund till det medärvda kulturella kapitalet i skolan och i utbildningssystemet. 

Sedan förändras det genom livet till utbildningskapital som senare omvandlas till ekonomiskt 

och symboliskt kapital inom olika yrkesområden och sociala fält. 

 

Bourdieu använder ordet fält som en beskrivning av vad som händer när människor strider om 

symboliska och materiella tillgångar som är gemensamma för dem. Olika 
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grupper/människor/institutioner har gemensamma intressen i ett fält som de strider om. Fältet 

definieras av vilka vinster kampen handlar om och vilka intressen som är inblandade. Ett fält 

består alltså av människor som förenas av något som de gemensamt tror på och strider om. Ett 

exempel på detta kan vara på det sätt ungdomar kan konkurrera med varandra utifrån de 

kläder de har på sig. I det fallet är det då själva klädstilarna som utgör fältet. Inom fältet råder 

en hierarki där exempelvis dyrare märkeskläder står över massproducerade plagg och den 

ekonomiska aspekten blir då väldigt tydlig. Man vill positionera sig på fältet och för det krävs 

det att man investerar i det som står högt i rang. I det här fallet görs det genom att konsumera 

de kläder som står högre upp i hierarkin. 

 

2.6 Ungdomskultur 

Enligt Nationalencyklopedin (www.ne.se) är ungdomskultur en kultur som skapas av eller 

förknippas med ungdomar. När man talar om ungdomar och olika stilar och seder leds man in 

på många olika spår, det är olika typer av ungdomskultur. Seder, symboler, föreställningar 

och ritualer som knyts till ungdom i allmänhet. Från vuxnas håll sett är ungdomskultur ofta ett 

negativt laddat ord som associeras med våld, gängverksamhet och liknande.  

 

2.7 Redundans 

Redundans är det som är förutsägbart eller konventionellt i ett meddelande och nära släkt med 

”information”. Motsatsen är entropi. Man kan säga att redundans är resultatet av hög 

förutsägbarhet, entropi av låg förutsägbarhet. Redundans underlättar avkodningens 

noggrannhet och gör det möjligt för oss att upptäcka felaktigheter. Att strukturera ett 

meddelande enligt kända mönster eller konventioner är ett sätt att minska entropin och öka 

redundansen för att underlätta vår tolkning eller avkodning (Fiske 2004, s. 22-25).  
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2.8 Kläder och identitet 

Med de kläder och accessoarer vi väljer att sätta på oss visar vi inte bara vem vi är utan även 

vem vi vill vara. Vi ger signaler om vilken identitet vi har i samhället och var vi hör hemma. 

Själva begreppet identitet har en komplex innebörd och det är många som forskat om ämnet 

(D. Morley, K. Hsing Chen, S. Hall 1996). 

Enligt Svenska Akademins Ordlista (www.saol.se) så betyder ordet identitet ”styrka sin 

identitet: att man är den man utger sig för att vara”. Om man utgår från detta är det alltså 

genom sin identitet som vi visar andra vilka vi är.  

Identiteten är något vi utvecklar i tidiga år och både föräldrar och jämnåriga har en stor 

inverkan på oss när vi växer upp. I sin bok ” Kulturanalyser- Ungdom, Utbildning och 

Modernitet skriver” (1993) Thomas Ziehe ”inom samma åldersgrupp är det sociala trycket 

avsevärt. Detta skapar ett dubbelt beroende, dels av föräldrarnas värderingar, dels av de andra 

barnens. Föräldrarna är ju tongivande för hur barnets dag ser ut, vilka vänskapsband som 

utvecklas, vad det har för leksaker och hur de klär sig” (s. 17). Vi fortsätter sedan att forma 

vår egen identitet och i tonåren blir detta ofta en komplicerad process. Idag måste var och en 

utveckla, trygga och omforma sin identitet mot bakgrund av de konkurrerande och glittrande 

personlighetsutkast som förmedlas via massmedierna, via kultur- och medvetandeindustrin. 

Detta leder till en konstant närvarande social och psykisk konkurrens. Utseendet, 

umgängesstilen, det sexuella beteendet, valet av vänner – allt detta har dragits in i ”skeendet 

på marknaden”. Man måste kunna framställa, representera sig själv socialt och psykiskt, vinna 

poäng och cyniskt uttryckt ”sälja sig” (Ziehe 1993, s. 37). 

Genom att välja ut vad vi ska ha på oss för kläder väljer vi även vad vi vill säga till andra om 

oss själva. Att klä sig är precis som ansiktsuttryck, kroppsspråk och nyanseringar i rösten ett 

sätt att tala utan att använda själva ordens innebörd. Ordet ”språk” har enligt 

www.synonymer.se liknande betydelse som orden ”uttryckssätt” och 

”kommunikationsmedel”. Våra kläder är alltså en del av vårt språk och vår möjlighet att 

uttrycka oss.  

Det är inte bara i dagens samhälle som vi använder oss av kläder som ett sätt att visa vår 

identitet. Det är något som gjorts även i historien. När man målade ett porträtt från en svensk 

stormaktstid var det viktigt att det skulle likna den avbildade, som en ikon. Det var även 

viktigt att de som tittade på bilden kunde jämföra med de verkliga klädesplaggen, precis som 
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media med sin reklam vill uppfylla idag. Men trots det så var avbildningarna präglade av 

starka konventioner för hur kroppar och kläder borde se ut. Kungar skulle framställas som 

intellektuella vare sig de var lömska eller ädla. Med vetskap om detta kan gamla porträtt inte 

avläsas som uppriktiga berättelser eftersom porträtten fyllde en funktion – de skulle 

representera sig själva och ge andra en bild av sig själv. Det intressanta är att redan för flera 

århundraden sedan hade kulturella koder, som kläder, en stor roll i hur folk skapade bilder av 

varandra. Det är i omvandlingen, i övergången från karaktär till personlighet, som kläder blir 

till symboler (Hurd, Olsson, Öberg 2005, s. 23-24).   

 

2.9 Reflexiva Identitetsprocesser 

”Reflexivitet är enligt Nationalencyklopedin när man som individ ständigt granskar, 

analyserar och jämför sig gentemot ”de andra”.  Denna process är tydlig i ungdomars jakt 

efter identitet. Reflexiviteten är en process där vi, genom att jämföra oss med andra förstår 

både oss själva och de andra mycket bättre.”  

 

Anthony Giddens skriver i boken ”Reflexive Modernization” (1995) om hur människor i 

dagens samhälle skapar sin egen identitet utifrån hur vi ser på andra. Vi skapar en bild av hur 

vi vill vara och strävar sedan efter att uppnå en identitet som inte nödvändigtvis behöver vara 

den jag verkligen är. Människan är, enligt Giddens, ombytlig och förnybar i sökandet efter en 

identitet. Hon anpassar sig efter den globaliserade värld vi lever i idag. Olika intryck från folk 

runt omkring oss och intryck från medier i olika former skapar den vi är. Eftersom samhället 

ständigt förnyas så måste även människan göra det. Det kommer hela tiden nya trender inom 

modevärlden och därmed tar vi på oss nya kläder, kläder som omgivningen säger åt oss är 

”rätt”.  Ungdomar är kanske den grupp som lättast faller för mediernas budskap om den 

ständigt pågående och föränderliga klädkonsumtionen. Kläder är ett relativt enkelt sätt att visa 

en identitet på. Genom vårt klädval kommunicerar vi ut vem vi vill vara, och denna ”vara” är i 

ständig förnyelse där vi kontinuerligt skapar nya identiteter. 

Giddens menar att det moderna samhället har nått sin kulmen, det har radikaliserats och nått 

sina gränser. Han kritiserar det kollektiva behov som samhället skapat mot sig själv. 

I ”The consequences of modernity” (1990) skriver Giddens att förnuftet är en källa till 

metodiskt tvivel och att förnuftet därmed inte längre är förankrat till vishet, det är istället 

institutionaliserat i en reflexiv form. Detta är grunden för den reflexiva moderniteten som 
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präglas av en konstant granskning och iakttagelse, det skapar tvivel och en ovisshet hos 

människan. Här kan man ur Giddens perspektiv förstå varför ungdomar är så splittrade i deras 

identitetssökande idag. När de ständigt granskas och kämpar för att ”vara inne” så är det inte 

konstigt att de drabbas av en viss osäkerhet. Kunskap förändras ständigt vilket gör att vi blir 

osäkra på om vi vet ”rätt” saker. Därför måste vi hitta säkerhetsmarkörerna i vår vardag. 

Dessa kan ses som vänner, MTV och trendsättare.   

Giddens beskriver självidentitet och hur den formas som ett projekt. Han nämner identiteten 

som en reflexivt organiserad strävan. Livsstil är ett begrepp som har fått en särskild betydelse 

i dagens samhälle. I vår vardag bortser vi mer och mer från traditioner och blickar istället 

framåt eller i alla fall ser till nutid. Det har aldrig tidigare varit så lätt att ta till sig omvärlden 

och allt vad den innebär då den är så extremt mediefixerad, och globaliseringen tillför 

människan mängder av alternativ och intryck att ta till sig då hon skapar sin självidentitet. 

Ungdomar tittar på Tv och läser i olika magasin om hur man bör vara och se ut. Då de 

dagligen matas av information som skulle kunna ses som ytlig är det inte konstigt att de 

försöker eftersträva ett av samhällets skapade ideal. I gymnasiet utvecklas man på många plan 

och är ständigt sökande efter en identitet. Giddens menar att människan alltid jämför sig med 

andra människor och skapar sig sedan en identitet utifrån sina iakttagelser. Människan är ett 

flockdjur så det är naturligt att hon försöker finna en enkel väg för att passa in i den grupp hon 

vill tillhöra.  

Förr var det mycket enklare att hitta sin självidentitet, man förhöll sig bland annat åt 

traditioner. Giddens menar att det idag inte finns något enhetligt livsåskådningssystem att 

relatera och förhålla sig till. Det är både svårt och ett befriande att skapa en självidentitet då 

det är ett mycket ansvarsfullt och krävande arbete för den enskilda individen. Detta eftersom 

det inte är ett engångsarbete utan en ständigt pågående process. När man valt sin identitet 

måste man sedan sköta alla sina handlingar så att det överensstämmer med den. Människan 

måste ha en viss kontinuitet i livet där hon är aktiv i sina olika livsstilar.  

 

Som Giddens skriver i boken ”Politics, Sociology and Social Theory” (1995) relaterar man 

under puberteten alltid till sin fysiska kropp på ett eller annat sätt, vilket innebär att 

människan har ett reflexivt förhållningssätt även till sig själv. Under denna period är kroppen 

under ständig förändring och därför blir identitetssökandet ännu mer påtagligt. 
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2.10 Uses and Gratifications 

Från att ha gått från frågan, vad gör medierna med publiken till att i användningsmodellen 

istället besvara frågan vad gör publiken med medierna? (Gripsrud 2002, s. 66). Publiken 

betraktas som en samling med komplicerade behov som de försöker tillfredsställa genom 

olika medel, så som med hjälp av media, sport eller kläder. Kommunikationsmodellen 

förutsätter en publik som är minst lika aktiv som sändaren i kommunikationen mellan dem. 

Den antyder även att meddelandet är vad publiken gör det till, inte vad sändaren avser (Fiske 

2004, s. 199). 

En teori gällande användningsmodellen är att kläder till viss del används för att ge personen i 

fråga en personlig status som deras sociala liv inte kan ge dem. De använder kläder för att 

kompensera ett tomrum eller ett saknande av identitet. Det kan även finnas ett behov av att klä 

sig på ett visst sätt för att passa in eller helt enkel bli tagen på allvar. Ett jobb inom en viss 

sektor kan kräva en viss klädsel för att upprätthålla status och kunna få vara delaktig i den 

prägel som finns på t.ex. ett jobb där alla klär sig i kostym istället för i jeans (Fiske 2004, s. 

200).  

Man kan dela in hela resonemanget i två grupper. Den första gruppen som väljer att sända ett 

meddelande med det som de tar på sig (sändaren). Den andra gruppen som tolkar och avläser 

meddelandet (publiken) utifrån deras personliga habitus. Den första gruppen söker 

tillfredsställelse genom att vilja förmedla sin identitet genom valet av sina kläder. De skulle 

t.ex. kunna använda sig av kläder för att få samtalsämnen och ha något faktiskt att tala om 

med andra människor som delar samma intresse. Hade det förekommit en person med jeans 

på ett företag där man enligt viss status skall bära kostym hade det lett till ett säkert 

samtalsämne över lunchen där de andra i samma typ av kläder hade känt en samhörighet. I ett 

sådant fall kompletterar kläder andra källor till tillfredsställelse av behov. Skall man se till den 

mediala aspekten bland grupperna skulle man kunna tänka sig att där i finns en grupp av så 

kallade opinionsledare. Opinionsledare kan beskrivas som starka personer som andra 

människor vill efterlikna. Ett exempel kan vara en grupp människor som känner ett behov av 

att ha ständig information om hur man ska klä sig i det senaste. Att använda sig av medier för 

att skaffa den information som behövs för att de skall kunna behålla sin roll som 

opinionsledare och därmed fylla ett behov av att andra ser din identitet genom dina kläder och 

vill följa dig (Fiske 2004, s. 200).  
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I” Kommunikationsteorier” av John Fiske (2004) kan man läsa om fyra olika 

huvudkategorier. Dessa fyra huvudkategorier beskrivs av Denis McQuail, professor i 

masskommunikation, som att vi hela tiden söker någon form av belöning men det vi gör. Det 

kan handla om personlig identitet, personliga referenser, utforskning av verkligheten och 

förstärkning av värderingar. Med ”personliga referenser” menas den koppling man gör genom 

att titta på en människas kläder och jämföra med sig själv. ”Han eller hon är nog sån, för de 

har på sig det eller vi har likadana jackor, då måste hon vara som jag eftersom vi har samma 

smak.” ”Utforskning av verkligheten” innebär ett direkt användande av kläderna för att förstå 

sin egen identitet, så som att en viss klädkod råder på ett jobb. ”Förstärkningar av 

värderingar” gäller när du får bekräftat att den syn du har på en människa utifrån deras kläder 

stämmer, kanske en stereotyp som du genom kommunikation kan bekräfta med hjälp av 

sändarens klädval (Fiske 2004, s. 203-204). 

Boken ”Communication Theories” (2001) talar om fem olika kategorier av behov: 

1. Kognitiva behov – behovet av information, kunskap och förståelse.  

2. Affektiva behov – känslo-, nöjes- och utseendebehov. 

3. Personliga integreringsbehov – styrkande trovärdighet, självförtroende, stabilitet och 

status.  

4. Sociala integreringsbehov – stärkande kontakt med familj och vänner.  

5. Behov av att avreagera sig – undanflykt och mångfald.  

(Severin & Tankard 2001, s. 296-297) 

Många av dessa behov eller delar av dem uppfyller vi med hjälp av sättet vi klär oss på, 

medvetet eller omedvetet sänder vi hela tiden meddelande till en publik i hopp om att fylla 

våra egna behov och skapa oss en så säker identitet som möjligt. Den belöning som McQuail 

pratar om kanske är just en säker identitet och en person med alla fem steg av behov 

uppfyllda.  

 

 

 



19 

 

2.10.1 Kritik mot Uses and Gratifications 

Kommande stycke baseras på delar av Severin & Tankard’s bok Communication Theories 

(2001). Teorin om Uses and Gratifications stöter på kritik av vissa för att inte vara teoretisk 

nog, den har för vaga grundbegrepp så som begreppet ”behov” och anklagas för att inte vara 

mer än en datasamlande strategi.  

Uses and Gratifications appliceras till mesta delen på människors mediebehov men kan som 

vi nämnt innan även enkelt appliceras på människors övriga behov i livet. Kritikerna till 

denna teori menar att sökandet av att uppfylla folks behov ofta hamnar i fokus och frågor som 

varför de använder media eller klär sig på ett visst sätt glöms bort. De menar även att 

glömskan av detta leder till att det låter som att behovet kommer från media eller 

klädföretagen. En annan typ av kritik är att teorin fokuserar för lite på individen eller 

mottagaren. Den förlitar sig för mycket på psykologiska koncept som tillexempel behov och 

den glömmer de sociala strukturer som finns runt omkring och påverkar oss dagligen.  

Uses and Gratifications har även stött på kritik från författare gällande dess homogenitet. 

Kritikerna tycker att teorin går för långt när de hävdar att människor fritt kan välja vilken typ 

av media de vill använda sig av, eller i vårt fall, på vilket sätt de vill klä sig. Enligt dessa 

författare har massmedia en tendens att tvinga sig på en kultur eller människor i den. Detta 

gör det svårt för människor att välja fritt, massmedia styr vårt samhälle i en viss riktning 

enligt dessa kritiker.  

Även hur du ska klä dig förmedlas av medier genom effektiv reklam som rullar regelbundet, 

för att du skall kunna klä dig i det allra senaste och kanske genom det kunna förknippas med 

en viss livsstil, grundat på ett behov (Severin & Tankard 2001, s. 297-298).  

Thomas E. Ruggiero skriver i ”Uses and Gratifications Theory in the 21
st
 Century” (2000, s. 

3-37) om varför teorin fortfarande är en högst aktuell modell som bla beskriver människors 

mediala behov. Han hävdar att konceptet med den aktiva publiken har återvunnit sin 

trovärdighet i kapp med att nya forskare blåst liv i tankarna om en aktiv publik som 

mottagare. Kritiker kan hävda att Uses and Gratifications ses som en gammal och dammig 

teori som har gjort sitt eftersom den till stor del fokuserar på massmedias effekter på publiken. 

Ruggiero (2000) menar att den fortfarande är högst aktuell med tanke på alla nya medier som 

finns att välja mellan och att publiken nu, mer än någonsin gör ett medvetet val när de väljer 

vilken typ av mediekanal de vill använda för att uppfylla sina behov. Det kan t.ex. röra sig om 
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ett integreringsbehov som den omåttligt populära sajten Facebook kan uppfylla, där 

människor, framför allt ungdomar, kan kommunicera med varandra (s.19-20). En gammal 

teori kan med tiden bli aktuell igen om man tillför den något nytt. När man talar om 

massmedia är Internet en ny aspekt och i samma takt som olika medier uppenbarar sig för oss 

skapar också människan nya behov utifrån det. Det är detta Ruggiero menar och därför hävdar 

han att Uses and Gratifications fortfarande är en aktuell teori.   

 

Kläder kan ses som ett sätt att skydda vår identitet (Ziehe) mot den föränderliga värld vi lever 

i. Ungdomar lever i en värld som ständigt förändras (Giddens) medan de söker sin identitet 

när de går från att vara ungdomar till att bli vuxna. Kläder blir ett behov (Uses and 

Gratifications) i sökandet av en identitet.   

 

3. METOD 

I det här avsnittet beskriver vi våra valda metoder och hur vi använder oss av dem i vår 

undersökning. Vi har valt att använda oss av både kvantitativ och kvalitativ metod och 

förklarar därför båda arbetssätten. 

 

3.1 Val av metod 

Som metod i denna uppsats har vi valt att använda oss av triangulering där en 

enkätundersökning (se bilaga 1) följs upp av en bildanalys (fyra bilder på olika personer som 

tillhör enkätundersökningen) därefter följer två personliga intervjuer (se bilaga 7). 

Tyngdpunkten ligger dock på den kvantitativa metoden.  

För att få en bred inblick i vårt ämne har vi använt oss av en kvantitativ metod i form av en 

enkätundersökning. Detta för att få en möjlighet att få in ett större antal svar på våra frågor 

och därmed kunna generalisera vårt resultat. Resultatet från enkätundersökningen kommer vi 

att jämföra med de svar som personerna på bilderna gett för att se om man framställs som man 

vill genom sitt klädval (vi kommer vidare i uppsatsen kalla personerna på bilderna för 

bildinformanter). Bilderna kommer på så sätt att användas som en del i metoden (se bilaga). 

Enkätundersökningen består av två sidor med frågor. Första sidan av enkäten berör frågor om 

respondenterna själva, deras klädvanor och fritidsintressen. På andra sidan får respondenterna 
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svara på frågor utifrån en bilagd bild. Resultatet från enkätundersökningen kommer 

övervägande att redovisas i diagram i resultat och empiriavsnittet. Vi har valt ut fyra personer 

med olika klädstilar där 25 elever har fått svara på frågor om en av bilderna för att komma 

upp i 100 besvarade enkäter. Vi kommer även att titta på om det finns stereotypa 

uppfattningar bland gymnasieelever på Lars Kaggskolan i Kalmar. Slutligen kommer en 

koppling mellan enkätundersökningen, bildanalyserna och de personliga intervjuerna att göras 

i slutdiskussionen. Detta för att tydligt visa vad vår uppsats gett för resultat.   

Vi tycker dock att det är nödvändigt att gå lite djupare in i ämnet för att komma fram till ett 

svar på de problemformuleringar vi har. I och med det har vi låtit två av dem som svarat på 

enkäten delta i en djupintervju för att få en mer ingående syn i ungdomarnas sätt att tänka 

kring kläder som kommunikationsmedel. Vi använde oss av intervjuer för att få mer specifika 

svar och få möjligheten att även ställa följdfrågor. Vi vill försöka förstå och tolka våra två 

informanters åsikter i frågorna och få ett mer förklarat djup. Vi fick med hjälp av våra 

intervjuer ”lära känna” informanterna lite närmare och kan därmed få bättre kunskap om 

gymnasieelevernas särpräglade attityder, åsikter och verklighetsuppfattning.  

 

3.2 Urval  

Både de 100 enkäterna och de två personliga intervjuerna gjordes med ett slumpmässigt urval 

bland gymnasieelever på Lars Kaggskolan i Kalmar. Vi spenderade en fredag i skolcafeterian 

och gick fram till elever och bad dem fylla i enkäten. I slutet av enkäten kunde de sedan själv 

välja att lämna namn och telefonnummer för en vidare personlig intervju. Hade vi inte gjort 

det hade det funnits en risk att vi valt ”utstickande personer” i tron om att svaren på våra 

frågor skulle bli mer intressanta. 

 

3.3 Kvantitativ metod 

Enkäter liknar i mycket de personliga intervjuerna med den stora principiella skillnaden att 

karakteristiskt för alla enkäter är att den som svarar på frågorna själv noterar sina svar på ett 

eller annat sätt, och någon intervjuare finns inte med i bilden (J. Trost 2001, s. 9). 

Syftet med en enkätundersökning är att kunna uttala sig om förhållandet till kläder som gäller 

för en större grupp (population) genom att ställa frågor till ett mindre urval personer av 
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gruppen (M. Ekström & L. Larsson 2000). Man kan något förenklat säga att om man 

använder sig av siffror rör det sig om kvantitet. Det behöver inte bara vara siffror i mera 

begränsad mening utan också i överförd betydelse (J. Trost 2001, s. 17). 

När vi arbetar med den kvantitativa metoden kan vi skapa en tydligare bild av ungdomarna i 

vår undersökning. Då det är ett enkelt sätt att mäta de data vi får in. Det är ett av de 

huvudargument som används för kvantitativa metoder, att man kan generalisera från det urval 

man gjort till en population. Vi bör vara försiktiga inför begreppet generalisering. Vad vi kan 

göra med hjälp av statistik och slumpurval är att få en bild av den empiriska generaliseringen, 

dvs. att resultatet hade blivit detsamma om hela populationen undersökts vid samma tidpunkt. 

Vill man diskutera resultatets giltighet i vidare mening är inte statistiken till någon hjälp (M. 

Ekström & L. Larsson 2000).  

 

3.4 Validitet och reliabilitet 

Vetenskaplighet handlar om att ge tillräckligt goda skäl för att något ska kunna påstås vara 

sant. Inom vetenskapen ställs särskilt höga krav på att vi ska kunna underbygga våra 

påståenden och slutsatser. Slutsatser underbyggs med argument och av argument krävs att de 

ska vara giltiga och tillförlitliga. Inom vetenskapen använder man istället för orden giltig och 

tillförlitlig orden validitet och reliabilitet. Giltigheten handlar om att det har med saken att 

göra. Tillförlitligt är det om uppgifterna som anges är riktiga. Skillnaden mellan dessa två är 

mycket väsentlig (M. Ekström & L. Larsson 2000, s. 12-13). Traditionellt menar man med 

validitet att instrumentet eller frågan ska mäta det den är avsedd att mäta. Därför är det viktigt 

att använda sig av enkla satser med begripliga och vanliga ord för det gör att det är större 

chans att i stort sett alla som svarar på frågan tolkar och uppfattar den på samma sätt, vilket 

gör att man får en hög grad av reliabilitet. 

Inom den empiriskt inriktade vetenskapen underbygger vi slutsatser med hjälp av empiriska 

data. Empiriska data kan vara texter och olika typer av befintliga dokument. Det är empiriska 

data som blir forskarens argument för att en undersökning uppnår tillräckliga krav på 

vetenskaplighet (M. Ekström & L. Larsson 2000, s. 13).  
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3.5 Motivering och förklaring av enkäten och de frågor som ställts till 

bildinformanterna 

I den inledande delen av enkäten förklarar vi att vi studerar på Högskolan i Kalmar och att vi 

gör en enkätundersökning för vår C-uppsats bland gymnasieelever. Vi förklarar även att vi 

gör detta för att se hur stor betydelse våra kläder har och hur de fungerar som 

kommunikationsmedel. Vi informerar även respondenterna om att enkäten är anonym i och 

lever upp till Vetenskapsrådets krav på konfidentialitet (T. Olsson 2008, s. 80). 

 

Vi har valt att dela in enkäten i två delar där den första delen berör respondenten själv. Vi 

anser att det är ett bra sätt för att få personens uppmärksamhet. Vi vill sedan jämföra och se 

om det finns ett samband med vad de svarar på frågorna i den andra delen. Den andra delen av 

enkäten består utav en bild på en person som eleven ska svara på frågor utifrån. Frågorna är 

av samma karaktär och är väldigt lika de som eleverna svarat på om sig själva. Detta för att se 

om det finns ett samband mellan det bildinformanterna förmedlar samt vad eleverna drar för 

slutsatser om personerna utifrån deras kläder.   

Efter varje kryssfråga finns valmöjligheten att komma med ett annat svar om de redan 

angivna alternativen inte överensstämmer med det respondenten anser.  

Som avslutning i enkäten frågar vi respondenten om hon/han vill delta i en vidare intervju om 

kläders betydelse. På detta sätt får vi ut engagerade personer inom vår valda målgrupp och 

underlättar på så vis sökandet efter intervjupersoner. När undersökningen är gjord vill vi ha 

cirka 25 svar till varje bild för att komma upp i ett antal över hundra. 

Vi har även låtit de fyra bildinformanterna svara på nio enkätfrågor (se bilaga 2) för att kunna 

jämföra de med elevernas svar. För att kunna jämföra och analysera resultatet från elevernas 

svar har vi valt att ställa liknande frågor till bildinformanterna. Fråga 1-6 och 8 är lika de 

frågor eleverna svarat på i den andra delen av enkäten. Skillnaden är den att eleverna svarar 

vad de tror om personen på bilden, och personen på bilden svarar på frågor om sig själv. Detta 

gör vi för att tydligt kunna se likheter och skillnader mellan de olika parternas svar. Fråga 9 

likställer vi med fråga 7 på elevernas enkät. Vi frågar bildinformanten hur de vill att andra ska 

uppfatta de genom sina kläder. Eleverna får frågan vad de första är de tänker på när de ser 

personen på bilden med tanke på vad de har på sig. Vi tror oss här kunna få intressanta svar.  
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Vi ber bildinformanten beskriva sin egen klädstil. Spännande med denna fråga är att se om det 

överrensstämmer med elevernas svar om dem. Vi lägger stor vikt vid denna fråga då vi anser 

att den är av stor betydelse för vår undersökning.    

 

3.6 Metodkritik av kvantitativ metod 

Anledningen till att vi har använt oss av triangulering med både enkäter och intervjuer är för 

att försöka väga deras styrkor och svagheter mot varandra. Att arbeta med enbart enkäter har 

fördelen att resultatet är enkelt att sammanställa statistiskt men samtidigt är risken för bortfall 

relativt stor. Eftersom vår undersökning ska genomföras på en gymnasieskola kan mognaden 

hos olika elever variera. Då ser vi att det kan finnas en risk för oseriösa svar.  

Själva formuleringen av frågorna är även de kritiska för det kommande resultatet. Det är 

viktigt att tänka efter noga innan man låter personerna svara på de frågor man vill ställa. 

Idealet för enkätundersökningar är att frågan ska uppfattas på samma sätt av alla som besvarar 

den. Förekommer det oklart ställda frågor i enkäten blir det idealet omöjligt att uppnå.   

3.7 Kvalitativ metod 

Kvalitativ metod är forskning som bygger på hermeneutiken, där förståelse skapas genom 

tolkning och syftar ofta till att ge kvalitativ empiri, dvs. man utgår från vad man vill veta och 

inte från en teori. Man vill försöka förstå och tolka den sociala verkligheten. Hermeneutiken 

utgår från att man endast kan förstå textens delar om man har ett grepp om helheten. 

Förståelsen för helheten grundar sig dock i sin tur på en förståelse av delarna  

Kvalitativa datainsamlingsmetoder kan t.ex. vara intervjuer, observationer och dagböcker. Vi 

har i denna uppsats använt oss utav personliga intervjuer och bildanalys som 

datainsamlingsmetoder (M. Ekström & L. Larsson 2000, s. 155). 

 

3.8 Förförståelse 

Enligt Nationalencyklopedin (www.ne.se) är förförståelse ett centralt begrepp inom 

hermeneutiken. Varje tolkning av en handling eller en text antas förutsätta en föregående 

förståelse och är således aldrig helt förutsättningslös. När man använder sig utav den 

kvalitativa metoden så bygger tolkningen på en förförståelse och ett intresse för det man ska 

undersöka. Detta för att arbetet ska fortlöpa smidigare.  
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3.9 Genomförande av intervjuerna 

Intervjuerna skedde på platser som de två eleverna själva hade valt för att de skulle känna sig 

så bekväma som möjligt i situationen. Intervjuerna gjordes var för sig och tog cirka en och en 

halv timma vardera. 

 

3.10 Anonymitet 

När man gör personliga intervjuer är det viktigt att man informerar informanten om att 

hon/han har möjligheten att vara anonym. Får intervjupersonen vara anonym ökar chanserna 

till ett mer förtroendeingivande arbete och informanten tenderar att ge mer öppna och 

ingående svar eftersom det stärker förtroendet för intervjuaren (M. Ekström & L. Larsson 

2000, s. 72).  

 

Vid intervjuer måste man tänka på vem det är man intervjuar för att skapa en bra och bekväm 

situation för informanten. Då vi intervjuade två gymnasieelever var det kanske av extra vikt 

att vi gav möjligheten att vara anonyma eftersom det i den åldern kan vara extra viktigt att 

inte säga ”fel” saker utan att man vill framstå som så ”rätt” möjligt, särskilt vad gäller deras 

kläder.   

 

3.11 Intervjuguide 

Intervjuguiden är framtagen på så sätt att vi med första frågan ställde en övergripande fråga 

om ämnet i stort för att få personen vi intervjuade att komma in i ämnet och tänka kring det.  

Därefter följde frågor om kläder och deras inverkan på skolan. Vi anser att det är relevant att 

fråga personen om kläders betydelse i skolan för att kunna få en djupare bild av hur stor 

påverkan det har. Resterande del av intervjun är huvudfrågor och handlar om kläder och 

identitet.  

 

3.12 Motivering och förklaring av intervjuguiden 

I intervjuguiden utgår vi ifrån frågorna vi ställer i enkäten. Med frågorna i intervjuguiden får 

vi möjligheten att få mer uttömmande svar än de som ges i enkäterna.  
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Vi vill ta reda på hur ungdomar ser på grupptillhörighet och vilken betydelse kläderna kan ha 

i sammanhanget.  

Frågor om medias betydelse i ungdomars klädvanor har vi valt att behandla i intervjuerna 

eftersom det kan vara många olika intressanta aspekter som spelar in såsom reklam, 

modemagasin och bloggar.  

En fråga i intervjuguiden handlar om hur trender sätts på skolan, vilket även det är en viktig 

del i ämnet kläder som kommunikationsmedel.  

 

3.13 Bildanalys 

Vi har valt att ha med ett kort avsnitt med en bildanalys där vi beskriver våra fyra bilder 

denotativt utifrån vad de har på sig, ingen vikt läggs här på kropp eller accessoarer. Tankar 

och associationer om bilderna får våra respondenter stå för i vår kvantitativa undersökning. I 

detta avsnitt koncentrerar vi oss på att titta på bilden utifrån det som är uppenbart synligt och 

ge en klar och tydlig beskrivning av bilden, rent denotativt. 

 

3.14 Denotation 

Denotation är den automatiska återgivningen av vad som faktiskt finns, utan att tillsätta 

känslor eller liknande i tolkningen som man gör av t.ex. en bild. Det är den mänskliga delen 

av processen. T.ex. vad som skall finnas med på en bild, ljud, ljus, skärpa, bländare osv. 

Denotation är alltså vad som fotograferas (Fiske 2004, s. 118-119). Denotationen är den 

uppenbar mening som ett meddelande har på ytan: det enkla och objektivt beskrivbara. En 

reklambild med en glassätande och njutande kvinna i närbild kan i denotativ mening beskrivas 

som ”ett foto på en svarthårig kvinna med bara axlar som äter en chokladglass, sittandes på en 

solstol framför en badstrand etc.” (Falkheimer 2001, s. 47).  

 

3.15 Konnotation 

Konnotation är det samspel som händer när tecken, i detta fall våra kläder möter användarens 

uppfattningar, känslor och de värderingar som gäller i den kulturen där användaren befinner 

sig (Fiske 2004, s. 118). Då denotation alltså är vad som fotograferas så är konnotation hur 

det fotograferas. Den glassätande kvinnan som tidigare beskrevs denotativt skulle konnotativs 
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beskrivas i mer värdeladdade ord. I konnotativ mening avgörs den möjliga tolkningen av 

kulturella, sociala och individuella faktorer hos mottagaren och dennes sammanhang 

(Falkheimer 2001, s. 47). Enligt Fiske kan begreppen konnotation utvidgas ytterligare. Han 

menar att vårt tonfall, hur vi pratar, konnoterar våra känslor eller värderingar beträffande vad 

vi säger. Andra konnotationer kan vara mycket mer sociala och mindre personliga. Ett ofta 

använt exempel är tecknet på en hög officersuniform. I ett hierarkiskt samhälle, ett som 

betonar skillnader mellan klasser eller rang och som följaktligen värdesätter hög social 

ställning, är dessa tecken på rang avsedda att konnotera höga värden (Fiske 2000 s. 119). 

 

 

3.16 Denotativ förklaring av bilderna i enkäten  

 

Bild nummer 1 Åsa (Se bilaga 3) 

Kvinnan på bilden har en svart kavaj med ett svart linne under. Till det har hon en svart 

knälång kjol och svarta strumpbyxor. På fötterna har hon ett par svarta högklackade skor. 

 

Bild nummer 2 Malin (Se bilaga 4) 

Kvinnan på bilden har ett par blå jeans med ett bälte i midjan. På överkroppen har hon en grön 

t-shirt. Kvinnan är barfota.  

 

Bild nummer 3 Daniel (Se bilaga 5) 

Mannen på bilden har en röd och vit långärmad överdel med ett gult märke på. Han har blåa 

jeans och ett par beige och vita skor. 

 

Bild nummer 4 Örjan (Se bilaga 6) 

Mannen på bilden har ett par blå jeans med bälte i midjan och en svart t-shirt med ett färgat 

tryck på bröstet. På fötterna bär han ett par mönstrade skor.  
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3.17 Malins svar på enkätfrågorna 

1. Vad arbetar du med? 

– Reseledare. 

2. Var köper du oftast dina kläder? 

– Allt från märkeskläder till marknader. 

3. Var bor du någonstans? 

– På landsbygden. 

4. Vad motiverar dig att köpa dina kläder? 

– Bra kvalitet, billigt och ett måste.  

5. Vad ägnar du din fritid åt? 

– Resor. 

6. Vad lyssnar du på för typ av musik? 

– Rock och pop. 

7. Hur skulle du beskriva din egen klädstil? 

– Enkel och bekväm, väldigt alldaglig. 

8. Beskriv dig själv med tre ord. 

– Positiv, lättsam och glad. 

9. Hur vill du att andra ska uppfatta dig genom dina kläder? 

– Jag tänker inte så mycket på det, men enkel och trevlig hoppas jag! Mycket opretentiös. Jag 

tycker att personlighet är så mycket viktigare än kläder, även om kläderna kanske kan vara en 

del i personligheten.  

 

3.18 Åsas svar på enkätfrågorna 

1. Vad arbetar du med? 

– Advokat på advokatbyrå, inriktad mot affärsjuridik. 

2. Var köper du oftast dina kläder? 

– NK, Zara & mycket utomlands 

3. Var bor du någonstans? 

– Storstad 

4. Vad motiverar dig att köpa dina kläder? 

– Moderiktighet – roliga kontot! Ett måste och arbetsrelaterat – Tråkiga kontot!   
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5. Vad ägnar du din fritid åt? 

– Sport, fest, shopping och resor. 

6. Vad lyssnar du på för typ av musik? 

– Pop, HipHop och RnB 

7. Hur skulle du beskriva din egen klädstil? 

– Brokig! Kostym (eller i vart fall ganska formellt) på jobbet. Utanför jobbet har jag allt från 

trasiga jeans till piffiga klänningar. 

8. Beskriv dig själv med tre ord. 

– Energisk, strukturerad och rolig! 

9. Hur vill du att andra ska uppfatta dig genom dina kläder? 

– På jobbet: professionell. Privat: modemedveten med personlig/individuell touch 

 

3.19 Daniels svar på enkätfrågorna 

1. Vad arbetar du med? 

– Fotograf och Art Director på en reklambyrå. 

2. Var köper du oftast dina kläder? 

– Grandpa (märkeskläder). 

3. Var bor du någonstans? 

– Storstad. 

4. Vad motiverar dig att köpa dina kläder? 

– Bra kvalité och moderiktighet. 

5. Vad ägnar du din fritid åt? 

– Datorer, konstnärligt skapande och resor. 

6. Vad lyssnar du på för typ av musik? 

– HipHop och House. 

7. Hur skulle du beskriva din egen klädstil? 

– Ledigt, moderiktigt och sportigt. 

8. Beskriv dig själv med tre ord. 

– Kreativ, positiv och utåtriktad. 

9. Hur vill du att andra ska uppfatta dig genom dina kläder? 

– Jag vill att min kreativa sida och modemedvetenhet ska speglas genom mina kläder. 
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3.20 Örjans svar på enkätfrågorna 

1. Vad arbetar du med? 

– Undervisning. 

2. Var köper du oftast dina kläder? 

– JC, New Yorker, Harley Davidson House. 

3. Var bor du någonstans? 

– Småstad. 

4. Vad motiverar dig att köpa dina kläder? 

– Bra kvalitet och grupptillhörighet. 

5. Vad ägnar du din fritid åt? 

– Fest, resor och konstnärligt skapande. 

6. Vad lyssnar du på för typ av musik? 

– Rock, Rap, HipHop och klassisk musik. 

7. Hur skulle du beskriva din egen klädstil? 

– Bikertrash. 

8. Beskriv dig själv med tre ord. 

– Positiv, drömmare, biker. 

9. Hur vill du att andra ska uppfatta dig genom dina kläder? 

– Jag klär mig nog mest för min egen skull till vardags och bryr mig inte så mycket om hur 

folk uppfattar mig. Men jag hoppas att min klädsel gör dem nyfikna på mig i alla fall, då min 

klädstil inte hör hemma i den miljö där jag jobbar. 

3.21 Metodkritik av kvalitativ metod 

Att tänka på när man använder sig av intervjuer är att intervjuareffekten kan uppstå. Som 

intervjuare är det viktigt att inte låta sin förförståelse om ämnet eller de man ska intervjua ge 

upphov till okontrollerat styrande och förutfattade meningar (Ekström & Larsson 2000 s. 68-

69). Något vi måste tänka på när vi utför intervjuerna är att få den intervjuade att känna sig på 

någorlunda lika nivå. Då vi är tre äldre personer som intervjuar en gymnasieelev finns risken 

att han eller hon känner sig underlägsen och inte vågar svara ärligt. Vi måste också ha i åtanke 

att personerna vi intervjuar är i en känslig ålder där status kan vara av stor vikt. Personen vi 

intervjuar kanske vill framstå på ett annat sätt än vad hon/han verkligen är. Det är även lätt 

hänt att man omedvetet gör antaganden och ställer ledande frågor som kanske inte leder till 

helt korrekta svar. 
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4. RESULTAT/EMPIRI 

Detta avsnitt behandlar resultatet av våra gjorda undersökningar. Enkätundersökningen, den 

personliga intervjun samt de svar som personerna på bilderna gav.  

 

Lars Kaggskolan är en gymnasieskola som ligger i Kalmar kommun, där invånarantalet är 

61 811. Av dessa är 3550 ungdomar mellan 16-19 år enligt Christina Karlberg, 

informationschef på Kommunledningskontoret på Kalmar Kommun (2009-05-20). Skolan 

erbjuder program inom Byggprogrammet, Elprogrammet, Energiprogrammet, 

Fordonsprogrammet, Motorbranschens fordonstekniska utbildning – MTU, 

Hantverksprogrammet – inriktning frisör, Medieprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet 

och Teknikprogrammet. På skolans hemsida kan man läsa att det idag går närmare 1 400 

elever där. Skolan profilerar sig genom sin proffsutrustning som de säger sig att ingen annan 

skola kan matcha. Lars Kaggskolans programutbud tilltalar överlägset flest killar. Detta 

märktes när vi var där och utförde vår enkätundersökning. En kontextualisering vi gör är att 

miljön genomsyras av en ”grabbig jargong” eftersom det i lokalerna fanns en majoritet killar.  

Det resultat som har framkommit kan inte ses som representativt för gymnasieelever generellt 

utan endast elever på Lars Kaggskolan i Kalmar. Vi kan endast generalisera och se tendenser 

utifrån svaren på de frågor vi har ställt i undersökningarna.  

På öppna frågor (ex. fråga nr. 2 och 7) fanns möjligheten att skriva så många svar man ville, 

därav väldigt blandade siffror i resultatet. En del respondenter har valt att ange flera svar 

medan andra endast angett ett. Vi delade ut 25 enkäter till varje bild. Detta betyder dock inte 

att det blir exakt 25 svar till varje fråga utan har ofta resulterat i betydligt fler. Vi har slagit 

samman liknande svar från enkäten till samma kategori. Ett exempel på detta är ”glad” som 

hamnar under kategorin ”positiv”. Detta för att enklare kunna utläsa ett resultat. 

I resultatdelen har vi inte tagit någon hänsyn till om det är en tjej eller kille som svarat, utan 

ungdomar i allmänhet. Vi diskuterar dock hur fördelningen mellan könen ser ut som svarat på 

enkäten för att senare i analysen kunna göra jämförelser tjejer och killar emellan. Vi har valt 

att redovisa alla frågor i diagramform.  
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4.1 Bortfall vid enkätundersökningen 

Eftersom många svarade på enkäten när de satt i stora grupper med sina kompisar fick vi ett 

fåtal oseriösa svar och det kan hända att de även har influerats och påverkats av varandra när 

de svarat. 

Vi har valt att inte använda oss utav vissa svar på fråga 7 då det varit väldigt uppenbart att de 

inte svarat på ett seriöst sätt. Dessa okodade svarsalternativ är så få till antalet att de inte har 

någon betydelse för utfallet och resultatsammanställningen av vår undersökning. Vi har dock 

aldrig valt att ta bort hela svarsenkäter utan bara enstaka svar som de i fråga 7. Nominaldata 

anger bortfall på en fråga.  
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4.2 Resultat av enkätundersökningen 

Ungdomarnas svar på enkäten om sig själva (sida 1) 

I de diagram där annat inte angetts är nominaldata 100 %.  

Antal killar och tjejer som svarat på enkäten: Killar: 50 Tjejer: 50 

Tabell 1. Svar på fråga 1”Var köper du oftast dina kläder?” (här redovisas de 6 mest 

förekommande affärerna i undersökningen)   

 

 

 

 

 

Andra ord som förekom var: Kompaniet, Monki, Second hand, Carlings, Rågårds, Lindex, Kappahl, 

Snitz, Vila, Sportaffärer, Vero Moda, Bik Bok, New Yorker, Dressman, Aima & Daily Express 

 

Tabell 2. Svar på fråga 2 ”Vad motiverar dig att köpa dina kläder?” 

 

 

 

 

 

 

Här ser man tydligt att det är moderiktighet och bra kvalitet som motiverar respondenterna att 

köpa sina kläder. Grupptillhörighet spelar ingen roll i sammanhanget. 
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Tabell 3. Svar på fråga 3 ”Vad ägnar du din fritid åt?” 

 

 

 

 

 

 

Majoriteten av respondenterna festar och sportar på sin fritid. Många shoppar även och 

spenderar tid vid datorn. 

 

Tabell 4. Svar på fråga 5 ”Hur skulle du beskriva din egen klädstil?” (här redovisas de 6 mest 

förekommande orden i undersökningen)   

 

  

 

 

 

Nominaldata: 86 svar av 100 = 100 % 

Andra ord som förekom var: rockig, sportig, cool & jeans och t-shirt 
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4.3 Ungdomarnas svar på enkäten om bildinformanterna (sida 2) 

4.3.1 ÅSA 

 

Tabell 5. Svar på fråga 6 ”Vad är det första du tänker på när du ser personen på bilden med 

tanke på vad den har på sig?” 

 

 

 

 

 

Nominaldata: 23 av 25 enkäter = 100 % 

Andra ord som förekom var: alldaglig, begravningsklädd, bekväm med sig själv, mamma, stilren, snäll 

& lärare 

Tabell 6. Svar på fråga 7 ”Vad tror du att personen arbetar med? (Yrkesområde)” 

 

 

 

 

 

Andra ord som förekom var: säljare, chef, begravningsbyrå, IT, modetidning, ekonom 
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Tabell 7. Svar på fråga 8 ”Var tror du att personen på bilden bor?” 

 

 

 

 

 

Här är det tydligt att respondenterna tror att Åsa bor i en storstad. Endast ett fåtal trodde 

annat. 

Tabell 8. Svar på fråga 9 ”Var har personen köpt sina kläder tror du?”  

 

 

 

  

 

Andra ord som förekom var: Gina Tricot, Vila, MQ, Kompaniet, Åhléns, Kappahl & Internet 

Tabell 9. Svar på fråga 10 ”Vad tror du motiverar personen till att köpa sina kläder?” 

 

 

 

 

 

 

Respondenterna tror överlag att Åsa köper sina kläder på grund av ett arbetsrelaterat motiv. 

Även moderiktighet verkar motivera Åsa.   
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Tabell 10. Svar på fråga 11 ”Vad tror du att personen gör på sin fritid?” 

 

 

 

 

 

 

Resultatet visar att man tror att Åsa festar, reser och shoppar på sin fritid. 

 

Tabell 11. Svar på fråga 12 ”Beskriv personen på bilden med tre ord?” 

 

 

 

 

 

Andra ord som förekom var: moderiktig, stark personlighet, jobbig, osäker, självisk, bekväm, lång, 

blond, smal, modern, festare, rik, färglös, naturlig, mamma & utåtriktad 
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4.3.2 MALIN 

 

Tabell 12. Svar på fråga 6 ”Vad är det första du tänker på när du ser personen på bilden med 

tanke på vad den har på sig?” 

 

 

 

 

 

 

 

Nominaldata: 23 av 25 enkäter = 100 %  

Andra ord som förekom var: grön, sportig, normal, barnslig, söt, obekväm, billiga kläder, pluggis & 

osäker   

 

Tabell 13. Svar på fråga 7 ”Vad tror du att personen arbetar med? (Yrkesroll)” 

 

 

  

 

 

Andra ord som förekom var: vård, omsorg, assistent, tandläkare, bonde, busschaufför, kontor & 

restaurang 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

Tråkig Vanlig Snygg

0

1

2

3

4

5

6

7

Affär Student Skola/Dagis



39 

 

Tabell 14. Svar på fråga 8 ”Var tror du att personen på bilden bor?” 

 

 

 

 

 

 

Det är tydligt att respondenterna tror att Malin bor på landsbygden. 

 

Tabell 15. Svar på fråga 9 ”Var har personen på bilden köpt sina kläder tror du?” 

 

 

 

 

 

Andra ord som förekom var: Rågårds, JC & Lindex 

 

Tabell 16. Svar på fråga 10 ”Vad tror du motiverar personen att köpa sina kläder?” 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

H&M Kappahl Gina Tricot

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Landsbygd Storstad Förort Småstad



40 

 

Tabell 17. Svar på fråga 11 ”Vad gissar du att personen gör på sin fritid?”  

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 18. Svar på fråga 12 ”Beskriv personen på bilden med tre ord” 

 

 

 

 

 

Andra ord som förekom var: obekväm, snäll, trevlig, glad, blond, söt, smart, torr, kortfattad, praktisk, 

säker, vanlig, alldaglig, rolig, sportig 
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4.3.3 DANIEL 

 

Tabell 19. Svar på fråga 6 ”Vad är det första du tänker på när du ser personen på bilden med 

tanke på vad den har på sig?” 

 

 

 

 

 

 

Nominaldata: 21 av 25 enkäter = 100 % 

Andra ord som förekom var: brat, vanlig, vältränad, många vänner, okej klädstil, rik, 

medelålders & huligan. 

 

Tabell 20. Svar på fråga 7 ”Vad tror du att personen arbetar med? (Yrkesroll)”  

  

 

 

 

Andra ord som förekom var: IT, student, bartender, gym, telefonförsäljare, kommunanställd, frisör, 

arbetslös 
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Tabell 21. Svar på fråga 8 ”Var tror du att personen på bilden bor?”  

 

 

 

 

 

 

Här blir det tydligt att respondenterna tror att Daniel bor i en storstad. Många svarade även att 

han bor i en småstad. 

 

Tabell 22. Svar på fråga 9 ”Var har personen köpt sina kläder tror du?”  

 

 

 

 

 

Andra ord som förekom var: Jack and Jones, H&M, Dressman, Jezz, Internet, Carlings, märkesaffärer  
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Tabell 23. Svar på fråga 10 ”Vad tror du motiverar personen till att köpa sina kläder?” 

 

 

 

 

 

 

Respondenterna tror att det som motiverar Daniel att köpa sina kläder är att de ska vara av bra 

kvalitet och de ska även vara moderiktiga. 

 

Tabell 24. Svar på fråga 11 ”Vad gissar du att personen gör på sin fritid?”  

 

 

 

 

 

 

Noterbart är att Daniel sportar och festar enligt respondenterna. 
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Tabell 25. Svar på fråga 12 ”Beskriv personen på bilden med tre ord” 

 

 

 

 

 

Andra ord som förekom var: modern, trevlig, grym, rakad, snobb, välklädd, snäll, stilren, ung, lugn, 

hård, frän & flint 

 

4.3.4 ÖRJAN 

 

Tabell 26. Svar på fråga 6 ”Vad är det första du tänker på när du ser personen på bilden med 

tanke på vad den har på sig?” 

 

 

 

 

 

 

Nominaldata: 20 av 25 enkäter = 100 %  

Andra ord som förekom var: slaffsig, udda, gammal, garage, 80-tal, tatuerad, billigt & omodern, hård 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Motorfordon Kriminell Raggare

0

2

4

6

8

10

12

Sportig Självsäker Rolig



45 

 

Tabell 27. Svar på fråga 7 ”Vad tror du att personen arbetar med? (yrkesområde)” 

  

 

 

 

 

 

Andra ord som förekom var: sjöman, tatuerare, industri, bygg, kriminell, vaktmästare & lärare 

 

Tabell 28. Svar på fråga 8 ”Var tror du att personen på bilden bor?” 

 

 

 

 

 

Uppenbart är att nästan ingen av respondenterna tror att Örjan bor i en storstad. 

Tabell 29. Svar på fråga 9 ”Var har personen köpt sina kläder tror du?”  

 

 

 

 

 

 

Andra ord som förekom var: Internet, gubbaffär, Ö&B & billiga affärer. 
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Tabell 30. Svar på fråga 10 ”Vad tror du motiverar personen till att köpa sina kläder?” 

 

 

 

 

 

 

Här är resultatet tydligt att Örjan handlar billiga kläder. Ingen tror dock att han handlar 

moderiktiga kläder. 

 

 

Tabell 31. Svar på fråga 11 ”Vad gissar du att personen gör på sin fritid?” 
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Tabell 32. Svar på fråga 12 ”Beskriv personen på bilden med tre ord” 

 

 

 

 

 

Andra ord som förekom var: trygg, trevlig, skäggig, äldre, gammal, raggare, hårig, omtänksam, 

bonnig, kriminell, pappa, arbetslös & ej modemedveten.  

4.4 Sammanfattning av resultatet 

Vi kan genom detta resultat utläsa att klädkulturen bland Lars Kaggskolans gymnasielever är 

väldigt neutral. Man vill inte sticka ut från mängden och de flesta beskriver sin klädstil som 

vanlig, normal och modemedveten. Majoriteten av respondenterna svarade att de handlar sina 

kläder på affärer som H&M och Gina Tricot som säljer massproducerade och billiga kläder. 

Motiveringar till att köpa kläder är för de flesta att de ska vara moderiktiga. Grupptillhörighet 

motiverade inte någon till att köpa sina kläder. På fritiden festar, sportar, shoppar och sitter de 

flesta eleverna vid datorer. Eleverna på Lars Kaggskolan har enligt de själva svarat att de har 

en vanlig klädstil, tätt följt av bekväm och modern/trendig. Övriga kategorier har en jämn 

spridning av svar.  

Ett tydligt resultat är att Åsa och Daniel anses som mer medvetna om sitt utseende än Örjan 

och Malin. Resultatet visar att Malin och Örjan uppfattas som snälla medan de orden knappt 

förekommer i beskrivningarna av Åsa och Daniel.  

Många elever tror att Örjan och Daniel handlar sina kläder på sportaffärer. De har angett att 

Åsa och Malin handlar sina kläder på H&M. Åsa köper dock mycket märkeskläder enligt 

eleverna.  

Örjan fick nästan enbart stereotypa mansjobb som yrkesområde, såsom exempelvis 

fordonsrelaterade yrken. Daniel troddes främst arbeta inom barn och fritid, tätt följt av 

sportaffär. Eleverna trodde att Åsa hade ett kontorsjobb i form av mäklare eller sekreterare. 

Malin hade ett jämt resultat i yrkesfrågan. Affär, student och skola/dagis var de tre främst 

förekommande svaren.  
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4.5 Personliga intervjuer 

Vi har intervjuat gymnasieeleverna Robin och Linnéa. Vi kom i kontakt med informanterna 

då vi genomförde enkätundersökningen på deras skola. Båda två valde att lämna sina 

kontaktuppgifter för att vidare delta i en personlig intervju. 

Robin och Linnéa fick själva välja var de skulle bli intervjuade för att känna sig så bekväma i 

situationen som möjligt, de valde båda att inte vara anonyma. 

 

4.5.1 Robin 

Vi intervjuade 18-åriga Robin på Lars Kaggskolans skolgård. Robin läser tredje året på 

byggprogrammet och tar studenten till våren.  

När vi träffade Robin hade han på sig ett par trasiga blå jeans och en ljusgrå t-shirt med en 

svart kofta över. På fötterna bar han ett par vita gymnastikskor. I enkäten beskrev Robin sin 

klädstil som vanlig. 

 

1. Vad är det första du tänker när du hör ordet kläder? 

– Ett måste. Kläder har jag på mig för att inte frysa.  

2. Tycker du att kläder är av stor betydelse på din skola? Är det en stor press?  

– Både ja och nej. Ibland känner jag press. I första året var det mycket större press än nu när 

jag går i trean. Jag hade inte lika bra självförtroende då, nu kan jag ha på mig vad som helst 

i skolan. Nu har jag hittat min roll mer och ingen skulle sluta umgås med mig nu om hade fel 

kläder på mig. 

3. Är man mer cool ju dyrare kläder man har? Går status och märkeskläder hand i 

hand? 

– Jag tror att det finns de som tycker att det är coolt med märkeskläder. Men det är inget jag 

går och tänker på.  

4. Finns det grupperingar på skolan efter klädval? Om ja, hur? 

– Mer bland esteterna, och sen finns det ju hårdrockarna. Det är mest de som utmärker sig. 

Och datanördarna. Man sätter ju folk i olika fack beroende på vad de har på sig, men sen 

kanske man ändå har saker gemensamt med andra om man lär känna de och börjar prata 

med dem. 
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5. Hur sätts trenderna på skolan? Vilka aspekter tror du spelar in?  

– Ingen aning, det har jag aldrig tänkt på. Alla killar i min klass har olika klädstilar så det är 

ingen som sätter någon direkt trend. Däremot när jag går ut och festar så kollar jag vad de 

äldre killarna har på sig för att se vad som är mest rätt. 

6. Klär du dig exempelvis likadant när du är hemma som när du ska till skolan?  

– Nej. Hemma har jag bara myskläder på mig, shorts bland annat. Fast ibland har jag 

myskläder i skolan också, fast alla passar inte att ha i skolan. Någon måtta får det ändå vara. 

7. Hur skulle dina kompisar reagera om du började med en helt annan klädstil?  

– Inte alls tror jag. Eller de hade garanterat retat mig, men mest på skoj. Elakt men med 

glimten i ögat. 

8. Hur hade du själv reagerat om din kompis bytte klädstil? 

– Jag hade inte reagerat, men jag hade väl kanske tyckt att det vore lite underligt. 

9. Vad är normal klädstil?  

– Jeans och en tröja tänker jag på, det är normal klädstil. Det är den klädstilen de flesta 

använder sig av. 

10. Hur mycket pengar lägger du ner på kläder i månaden? Hur finansierar du dem? 

– Jag betalar mina egna kläder, men det är typ en gång i halvåret. När jag väl handlar kläder 

så lägger jag väldigt mycket pengar på det, men jag vågar inte svara på exakt hur mycket, 

kanske 4000. 

11. Känner du att media har stor inverkan på dig och dina kompisars klädval, så som 

reklam, modemagasin, bloggar osv?   

– Nej, verkligen inte. Fast jag får inspiration från skatefilmer.  

12. Beskriv din klädstil. 

– Lite loose fit. Jag gillar när det ser avslappnat ut och inte alltför uttänkt. Jag sticker nog 

inte ut så mycket från mängden. 

13. Skulle du vilja klä dig på ett annat sätt? 

– Inte nu, men tidigare var det lite så. Det fanns killar som man såg upp till och ville klä sig 

som men inte gjorde det.  Jag har inte öga för kläder. Om jag går in i en affär så ser jag inte 

vad som är snyggt eller vad som skulle passa på mig. Jag och mode går inte direkt ihop.  

14. Hur vill du att folk ska uppfatta dig utifrån dina kläder? 

– Inte på något särskilt sätt, jag vill inte sticka ut för mycket. Jag har på mig det jag har på 

mig för att jag själv tycker att det är snyggt, samtidigt vill jag inte att folk ska reta sig på 
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mina kläder. Skatekläder sticker ju i och för sig ut ganska mycket men det är en väldigt 

accepterad klädstil som många killar har. 

15. Tror du att personligheten är annorlunda hos en person som klär sig i färgglada 

kläder än någon som klär sig helt i svart?  

– Vilken konstig fråga! Det beror ju helt på personen i sig. Samma person kan ju ha 

färgglada kläder en dag och sen komma i helsvart nästa dag, så det är omöjligt att svara på.  

 

4.5.2 Linnéa 

Vi intervjuade 18 åriga Linnéa på café Skafferiet i Kalmar. Linnéa läser tredje året på 

medieprogrammet och tar studenten till våren. 

När vi träffar Linnéa är hon klädd i ett par svarta strumpbyxor, svart kjol, svart linne med en 

lejongul kofta över. Hon beskrev själv sin klädstil som moderiktig i vår enkät. 

 

1. Vad är det första du tänker när du hör ordet kläder? 

– Kul! Att det är något jag tycker är väldigt roligt och viktigt.  

2. Tycker du att kläder är av stor betydelse på din skola? Är det en stor press?  

– Ja, jag tycker att det är av stor betydelse. Man visar sin status och vilka man hänger med 

via sina kläder. Visst, har du väldigt konstiga kläder eller en mycket utstickande klädstil 

kanske man hänger med de som har samma stil. Vi andra kanske tycker att de är konstiga och 

håller oss till de som klär sig som oss. Stor press tycker jag inte att det är. 

3. Är man mer cool ju dyrare kläder man har? Går status och märkeskläder hand i 

hand? 

– De som har dyra märken har det men är inte mer populära än de som handlar på vanliga 

affärer. Jag tycker det är coolare att inte ha märken utan att köpa det som är modernt och 

inne just nu. Det kan vara coolt att köpa kläder från affärer som inte finns i Kalmar. Det 

behöver inte vara dyrt för det, till exempel handlade jag på TopShop när jag var i Stockholm 

förra månaden och det är kul för det är inte så många andra som har de här.   

4. Finns det grupperingar på skolan efter klädval? Om, hur? 

– Kanske till viss del. Ofta kan en del med samma stil hänga tillsammans, tillexempel de som 

är emo och klär sig väldigt svart är alltid tillsammans. Och alla sportkillar brukar klä sig 

slappt i mjukisbyxor eftersom de tränar så mycket.  
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5. Hur sätts trenderna på skolan? Vilka aspekter tror du spelar in?  

– Det som finns att köpa i affärerna i Kalmar. Gina Tricot och H&M är väldigt populärt att 

handla på, ofta har många likadana kläder, som kommer därifrån. Dels för att det är billiga, 

snygga och moderna kläder. Sedan köper man det man ser på TV eller reklam i tidningar och 

sånt som det bloggas om. Sedan härmar man ju varandra också.   

6. Klär du dig exempelvis likadant när du är hemma som när du ska till skolan?  

– Jag bryr mig mer när jag ska till skolan för jag vill vara snygg eftersom det är så många 

som ser en. Jag vill att de ska titta på mig och tycka att jag är fin och klär mig bra.  

7. Hur skulle dina kompisar reagera om du började med en helt annan klädstil?  

– Det skulle nog bero på vilken klädstil. Om jag plötsligt en dag var punkare skulle de nog 

undra vad som hade hänt men de skulle fortfarande vara mina vänner men de skulle nog bli 

oroliga för mig.  

8. Hur hade du själv reagerat om din kompis bytte klädstil? 

– Jag skulle också undra vad som hade hänt eftersom det måste ha hänt något om hon bytt stil 

över en natt. Det har ändå betydelse vad man har på sig. Det är en del av den jag är. Hade 

någon annan från ett annat gäng bytt klädstil hade vi nog snackat om det. 

9. Vad är normal klädstil?  

– Sånt som de flesta har. Det som är lätt att köpa och det som finns i vanliga butiker i Kalmar 

så som H&M. Sånt som inte sticker ut för mycket och inte är för dyrt. 

10. Hur mycket pengar lägger du ner på kläder i månaden? Hur finansierar du dem? 

– Jeans, skor eller vinterjacka, lite dyrare saker brukar mamma och pappa köpa till mig men 

annars får jag studiebidraget. Sen jobbar jag lite extra som telefonförsäljare så jag tjänar lite 

mer pengar som jag kan köpa kläder för, så kanske 700 kr i månaden. Men vill jag ha något 

dyrare eller speciellt så sparar jag. Går jag och shoppar med mamma brukar hon betala om 

jag hittar något. 

11. Känner du att media har stor inverkan på dig och dina kompisars klädval, såsom 

reklam, modemagasin, bloggar osv?   

– Ja absolut! Man påverkas av de snygga människorna som har fina kläder på sig och då vill 

man också ha de kläderna. Jag brukar läsa VeckoRevyn, Glamour och Sofies mode som är en 

blogg och därifrån får man massa inspiration och man vill typ ha allt som de skriver om. 

Style by Kling är också en jättebra modeblogg som jag läser ofta. 
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12. Beskriv din klädstil. 

– Trendig eftersom jag köper det som finns i butikerna men även rätt vanlig eftersom många 

har samma kläder som jag. Jag tänker mycket på vad jag har på mig och tycker att det är 

roligt med kläder. 

13. Skulle du vilja klä dig på ett annat sätt? 

– Nej jag trivs bra med den stil jag har.  

14. Hur vill du att folk ska uppfatta dig utifrån dina kläder? 

– Som en glad och trevlig tjej som bryr sig om vad hon har på sig men inte så att det går till 

överdrift och sticker ut för mycket. Jag vill se bra ut och att andra tycker att jag gör det. Jag 

vill vara fin för jag tycker det är roligt med kläder. Samtidigt får det inte vara för stylat när 

jag är i skolan, det ska vara fint men avslappnat till vardags. Till fest gör det inget om folk 

tycker att jag är extra snygg, då fixar man alltid till sig lite extra.  

15. Tror du att personligheten är annorlunda hos en person som klär sig i färgglada 

kläder än någon som klär sig helt i svart?  

– Jag följer årstiderna rätt mycket när jag klär mig, jag har t.ex. sällan vitt på vintern och 

känner jag mig nere eller deppig klär jag mig i mörkare färger. Jag tror inte att färgerna på 

våra kläder har något att göra med vår personlighet, det kan kanske till viss del spegla den en 

dag eller två men inte en hel personlighet. Jag har väldigt blandade kläder. Idag har jag 

mycket svart men känner mig inte speciellt deppig eller dyster för det. 
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5. ANALYS 

I detta kapitel avser vi att analysera resultatet av vår undersökning. Vi analyserar resultatet 

utifrån våra problemformuleringar och teorier. Först analyseras bildinformanternas egna 

enkätsvar med vad ungdomarna trodde om dem, varje bild analyseras individuellt. Därefter 

följer en analys av de två personliga intervjuerna. De jämförs med varandra och enkäterna 

för att för att se skillnader och likheter i de svar vi fått fram i våra gjorda undersökningar.    

 

5.1 Analys av enkät 

I enlighet med ett holistiskt perspektiv analyserar vi vår enkätundersökning då vi är medvetna 

om att många olika aspekter spelar in i ungdomskulturen. Vi kan inte analysera ungdomarna 

utan att ta hänsyn till den kontext de befinner sig i som exempelvis bakgrund, skola, vänner 

och familj. 

Vi tycker oss kunna se att tjejerna har tagit till sig frågorna på ett mer seriöst sätt när man 

tittar på svaren och dess utförlighet. Om detta beror på högre grad av mognad, ett större 

klädintresse eller något annat hos tjejer låter vi vara osagt.  

På fråga 5 frågar vi vilken typ av musik respondenterna lyssnar på. Vi antog att vi skulle få en 

större inblick i ungdomskulturen med denna fråga och därigenom kunna dra paralleller och se 

mönster i deras sätt att uppfatta andra människor. Vi kan dock inte finna något av värde i 

denna fråga så därför tar vi inte upp det mer i analysen.  

 

5.1.1 Jämförelse av ungdomarnas och Åsas svar 

Åsa, en ung och modemedveten advokat säger själv att hon vill att folk ska tycka att hon är 

professionell på jobbet utifrån de kläder hon bär. På fritiden vill hon bli uppfattad som mer 

modern och piffig. Bilden ungdomarna fick se visar en arbetsklädd Åsa, därför är det hennes 

arbetskläder vi måste utgå från när vi analyserar svaren. Åsa vill framstå som modemedveten 

och det verkar lysa igenom även när hon är arbetsklädd. Detta kan vi se eftersom de flesta 

svarade att hon ser modemedveten ut på frågan ”Vad är det första du tänker på när du ser 

personen på bilden?”.  
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Vi kan utläsa att det finns två olika grupper när det gäller svaren på var respondenterna tror att 

Åsa handlar sina kläder. Första gruppen räknade bara upp affärer som finns i Kalmar.  

Detta blir aningen motsägelsefullt då de angett att hon bor i en storstad. Det här ser vi som ett 

tecken på att de inte tänker utanför den egna värld de lever i. De svarar på Åsas klädvanor 

utifrån sitt eget habitus, det som de upplever varje dag på sin skola och är vana vid. Den andra 

gruppen tror att hon handlar mest märkeskläder, vi likställer detta med NK som några har 

svarat. Åsa själv säger att hon handlar mycket på Zara, NK och utomlands.  

Vi ser en återkommande tendens att tjejer som själva säger att det som motiverar de att köpa 

kläder är att de ska vara billiga även tror att Åsa gör det. Till skillnad från de tjejer som 

angivit att de köper kläder med motivationen att de ska vara moderiktiga tror även de att Åsa 

köper dyra märkeskläder som på exempelvis NK. Jämför man tjejernas svar med killarnas så 

märks det tydligt att killarna överlag tror att Åsa handlar billigare alternativ.        

 

Åsa använder sina arbetskläder för att skapa en identitet. I enlighet med teorin Uses and 

Gratifications har hon ett behov av att framstå som professionell och passa in med den 

föreställning man har av en advokats klädsel. Tittar man på de ord som ungdomarna har 

använt när de beskrivit Åsa är många av orden karriärsinriktade. Ungdomarna ser henne som 

en snygg framgångsrik kvinna och är ense om att Åsa har ett arbete som kräver professionella 

kläder. Åsa ger ett väldigt klassiskt och stilfullt intryck genom det hon har på sig. Den svarta 

kavajen och den knälånga kjolen tillsammans med de högklackade skorna bildar en stereotyp 

av en framgångsrik kvinna med fokus på karriären.   

Arbeten som mäklare och kontorsjobb var mest förekommande bland resultatet. Det vi kan 

utläsa är att i Åsas klädsel finns hög redundans där kostymen är en symbol för ett 

högstatusarbete. Detta gör det också lättare för ungdomarnas avkodning eftersom att 

merparten av respondenterna svarade att Åsa arbetar som mäklare som ses som ett jobb där 

klädsel är av stor betydelse.  

 

När ungdomarna skulle beskriva Åsa med tre ord förekom orden ambitiös, snygg och positiv 

flest gånger. Åsas egna ord för att beskriva sig själv är energisk, strukturerad och rolig. På det 

stora hela verkar det som att den bild Åsa vill förmedla av sig själv genom sina kläder 

överensstämmer väldigt väl med vad ungdomarna tror om henne, utifrån den bilagde bilden 

de hade på henne.    
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5.1.2 Jämförelse av ungdomarnas och Malins svar 

Malin arbetar som reseledare och klär sig väldigt alldagligt och vill bli uppfattad som 

opretentiös. Merparten av respondenterna tyckte att Malins klädsel var tråkig och vanlig. 

Jämför man med Åsas resultat talar Malins klädsel enligt gymnasieeleverna för att hon har ett 

mer lågutbildat och lågavlönat arbete som exempelvis dagisfröken eller inom vården. Ett 

antagande vi gör utifrån Anthony Giddens Reflexiva Identitetsprocesser är att ungdomarna 

jämför Malins klädsel med sina tidigare erfarenheter, däribland sina föräldrars eller andra i 

dess nära omgivnings sätt att klä sig på arbetet. Malins klädstil ligger närmare ungdomarnas 

egna än t.ex. Åsas, vilket gör att de har större möjligheter att identifiera sig med Malin. Som 

man kan läsa i vårt teoriavsnitt Kläder och Identitet skriver Thomas Ziehe att barn formas 

utifrån sina föräldrars värderingar och föräldrarna är tongivande för barnens vardag. Då Malin 

antagligen klär sig på ett sätt som gymnasieeleverna kan relatera till blev resultatet av hennes 

enkät mer jämn än till exempel Åsas då hon har en mer annorlunda klädsel än respondenterna 

själva. Eftersom de flesta svarade att Malin har ett ”vanligt” jobb jämfört med Åsa vars jobb 

kräver en helt annan garderob ser vi en tendens till att yrke och klädsel går hand i hand.  

 

Det är intressant att se att inte någon av respondenterna tror att Malin bor i en storstad, de 

flesta svarade att hon bor i en förort. Malins kläder konnoterar därmed inte värderingar som 

ungdomar vanligtvis lägger in hos typiska storstadsbor, som t.ex. Åsa.  

Respondenterna som svarade på frågor om Malin har lämnat väldigt liknande svar om hennes 

klädstil som sin egen. McQuail menar att vi gör en koppling genom att titta på en annan 

människas kläder och jämföra med oss själva. Detta kallar han för personliga referenser. Efter 

att ha analyserat Malins resultat kan vi konstatera att hennes kläder inte uttrycker några 

säregna drag. Ungdomarna verkar ha svårt att kategorisera henne utifrån någon slags stereotyp 

och placerar henne därför i ett ”vanligt” fack.  

 

5.1.3 Jämförelse av ungdomarnas och Daniels svar 

Daniel bor i Stockholm och arbetar som fotograf och Art Director på en reklambyrå. Han är 

intresserad av kläder och bryr sig om vad han sätter på sig. Enligt honom själv är det viktigt 

att kläderna ska ha bra kvalitet och att det ska vara moderiktiga. Detta kommer även fram 

tydligare då han har svarat att han handlar sina kläder i en butik som heter Grandpa (en 

trendig butik som endast säljer märkeskläder). Av de respondenter som svarade på frågor om 



56 

 

Daniel har en övervägande majoritet svarat att just kvaliteten och moderiktigheten är det som 

motiverar Daniel i hans klädval. Dock blir detta en aning motsägelsefullt eftersom de även 

svarat att de tror att Daniel köper sina kläder på H&M och Dressman som inte är de främsta 

att förespråka bra kvalité på sina kläder. Anledningen till detta tror vi kan vara att dessa är 

butiker som finns i Kalmar och det är där ungdomarna själva köper sina kläder, precis som 

Åsas resultat visade.  

När eleverna ombands skriva vad det första som de tänker på är när de ser personen på bilden 

så har en stor del av respondenterna använt ord som sportig, sportkille och fotbollsspelare för 

att beskriva Daniel. Själv beskriver sig Daniel inte alls i de termerna då han inte har med sport 

som ett alternativ på frågan vad han gör på fritiden. Enligt honom så är hans intressen istället 

datorer, konstnärligt skapande och resor vilket alltså inte överensstämmer med den bild 

ungdomarna fick av Daniel. Deras resultat visar istället att de tror att det är sport, fest och 

musik som upptar hans fritid. Den omfattning svar vi fick om ett sportintresse vid frågor om 

Daniel kopplar vi till tröjan han har på sig på bilden. Att Daniels tröja ser sportig och 

avslappnad ut gör att den konnoterar just sport. Enligt McQuail fungerar vi på så sätt att vi 

tillskriver en människa personliga referenser utifrån det vi känner igen. Ungdomarna drar en 

parallell till att även personen som bär tröjan är av sportig natur. Daniel själv beskriver sin stil 

som ledig, moderiktig och sportig. 

När respondenterna beskrev Daniel med tre ord var de mest förekommande orden sportig, 

självsäker och rolig. Själv beskriver sig Daniel som kreativ, positiv och utåtriktad. Ingen av 

respondenterna ser Daniel som en kreativ kille. Detta beror antagligen på att de flesta ser den 

sportiga sidan av mannen på bilden och därför inte tänker i några andra banor utan enbart 

fokuserar på just det. Precis som i analysen av ungdomarnas svar på enkäten om Malin så kan 

vi även här dra paralleller med Anthony Giddens Reflexiva identitetsprocesser. Många av 

ungdomarna kan säkert relatera till Daniel och hans sätt att klä sig och jämför därmed bilden 

av honom med sig själva. Ytterst få av ungdomarna svarade att de har kreativt skapande som 

ett intresse så kan detta vara en av anledningarna till att ingen uppfattat Daniel som en kreativ 

person. Många av respondenterna har själva skrivit att de har sport som ett fritidsintresse. Om 

de då känner att de kan känna igen sig i Daniel lägger de även in bilden av sig själv i vad de 

ser hos honom och hans klädsel. Ungdomarna kanske känner att de kan identifiera sig med 

Daniel och se honom som en förebild, värd att se upp till. Det är en slutsats som vi gör utifrån 

de positiva ord som respondenterna beskrivit Daniel med. Detta kan liknas med hur man tittar 
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på Tv och läser i magasin för att hitta förebilder och inspiration. Vi skapar en bild av hur vi 

vill vara och strävar sedan efter att uppnå en identitet som inte nödvändigtvis behöver vara 

den man verkligen är. Människan är, enligt Giddens, ombytlig och förnybar i sökandet efter 

identitet.  

 

5.1.4 Jämförelse av ungdomarnas och Örjans svar 

Örjan arbetar som universitetsadjunkt i media och kommunikationsvetenskap vid Högskolan i 

Kalmar. Hans största intresse är motorcyklar som Harley Davidson, vilket han väldigt tydligt 

lyckas förmedla genom sin klädstil. Detta blir mycket påtagligt när eleverna svarar på vad det 

första är de tänker på när de ser Örjan. En övervägande majoritet av respondenterna tänker på 

något som har med motorfordon att göra. De tror även att detta är vad han jobbar med. Vi drar 

slutsatsen att det är Örjans t-shirt som konnoterar motorcykelvärlden. Här kan 

motorcykelvärlden ses som ett fält refererat till Bourdieu som talar om vad som händer när 

människor strider om symboliska materiella tillgångar som är gemensamma för dem. I Örjans 

fall är det motorcykelvärlden och dess utpräglade livsstil som blir det fält som Örjan själv 

säger sig vilja tillhöra.  

Vår undersökning visar tydligt att ungdomarnas bild av en bikerman är otroligt stereotyp- 

stor, skäggig gubbe med en kriminell koppling. Genom att titta på Örjan har respondenterna 

fått en klar bild av vem han är och använder sig utav stereotyper för att tillskriva honom 

egenskaper som hård, lat, arbetslös och tatuerad.     

Örjans t-shirt blir i sammanhanget ett syntagm ur ett stereotypiskt motorcykelparadigm. Örjan 

har gjort ett medvetet val bland sina kläder när han tog på sig t-shirten som är en del av hela 

hans livsstil. Han kallar sin egen klädstil ”bikertrash” och vill med tröjan förmedla sin 

grupptillhörighet på en arbetsplats där han genom sin klädstil verkligen sticker ut ur mängden.  

Respondenterna tror att Örjan handlar billiga kläder. Där drar vi parallellen att billiga kläder 

går hand i hand med att vara lat, arbetslös och stor. Uppenbart är också är att ungdomarna har 

en uppfattning om att Örjan köper sina kläder på riktiga lågprisaffärer.  

Örjan är väldigt ärlig och öppen med vilken identitet han tillskriver sig själv. Han har en klar 

bild av hur han vill förmedlas och är medveten om att bilden av honom uppfattas på samma 

sätt av många människor. Samtidigt som han är tydlig med sin identitet så är han medveten 

om att den stereotypa uppfattningen om honom på många sätt inte stämmer. Med den klädstil 

han använder sig utav vill han skapa nyfikenhet om sig själv på bland annat sin arbetsplats. 
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Här drar vi en slutsats om att den bild ungdomarna har av honom inte stämmer överens med 

verkligheten. Många respondenter svarade att Örjan är kriminell, arbetslös eller arbetar med 

fordon. I själva verket är Örjan en högutbildad man som arbetar på Högskolan i Kalmar. 

Uppenbarligen förmedlar han en väldigt negativ bild av sig själv hos ungdomar i åldrarna 16-

19. Själv beskriver han sig som en positiv och drömmande biker.  

 

5.2 Analys av personliga intervjuer 

I detta avsnitt jämför vi de två intervjuerna med varandra för att se vilka likheter och 

skillnader vi kunde finna mellan Robin och Linnéas svar.  

 

Vi kan genom våra undersökningar se att tjejer är mer klädintresserade och har mer 

uttömmande svar än killar vid frågor om kläder. Detta blev ännu mer påtagligt när vi gjorde 

de personliga intervjuerna. Det första Robin tänker på när han hör ordet kläder är att det är ett 

måste, något han behöver för att inte frysa. Det ser vi som ett tydligt tecken på ointresse för 

kläder och mode, jämfört med Linnéas svar på samma fråga där hon specifikt uttryckte att 

kläder är något kul och viktigt.  

 

På fråga två svarade båda informanterna att kläderna är av stor betydelse på skolan men ingen 

av dem känner en stor press på att klä sig på ett speciellt sätt. Robin uttryckte även att det har 

med självförtroende att göra då han kände mer press när han gick det första året i gymnasiet. 

Det Robin säger kan kopplas till Ziehes teorier om identitetsskapande processer och hur vi 

utvecklar vår egen identitet under tonåren. Enligt Ziehe är det en komplicerad process som 

han kallar ”skeendet på marknaden” och säger med detta att man måste kunna framställa och 

representera sig själv. Kläder blir då ett tillvägagångssätt i jakten på en solid tillvaro.  

 

Linnéa uttrycker att man umgås med folk som klär sig som man själv gör i första hand. Precis 

som Åsa bär en speciell typ av kläder för att passa in kan vi se ett liknande mönster i det 

Linnéa säger eftersom även hon har ett behov av att känna grupptillhörighet. Därför klär hon 

sig som de hon umgås med. Detta går i linje med Anthony Giddens teori om att kläder är ett 

enkelt sätt att visa sin identitet på. Genom att ta på sig vissa kläder uttrycker man vilken grupp 

man tillhör. Det kan även kopplas till Uses and Gratifications idéer om strävan efter att 

uppfylla behov, där ungdomarna har ett behov av att passa in och visa vilken grupp de tillhör.    
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Märkeskläder verkar inte vara något som är av större betydelse inom ungdomskulturen på 

Lars Kaggskolan. Går man efter Linnéa och Robins svar har personer med dyrare 

märkeskläder inte mer status och popularitet än folk som inte har det. Det är inte dessa 

aspekter som spelar in då trender sätts på skolan. Linnéa menar att det som finns att köpa i 

populära affärer i Kalmar är det som blir trendigt. Man tittar även på varandra och får 

inspiration från dem som har det allra senaste modet på sig. Robin utgår ifrån vad de äldre 

killarna har på sig när han ska ut och festa, annars har han inte ens reflekterat över hur 

trenderna sätts. Personerna som Linnéa och Robin hämtar inspiration ifrån kan liknas vid 

opinionsledare.  

Media har ett stort inflytande på ungdomars klädval enligt Linnéa som säger att hon och 

hennes kompisar köper mycket av det som exponeras i media.  

 

På frågan om de klär sig likadant hemma som när de är i skolan så svarade båda nej. I skolan 

är det viktigare att klä sig snyggt tycker framförallt Linnéa. Robin säger att han kan gå till 

skolan i myskläder, men han tänker ändå på vad han tar på sig vilket han inte alls gör när han 

bara är hemma. Vi tolkar detta som att det är viktigt att förmedla rätt bild av sig själv i 

skolmiljön. Vi har tidigare i teoriavsnittet nämnt fem olika kategorier av behov . Här är det 

tydligt att Linnéa har ett affektivt behov, dvs. att se bra ut när andra ser på. Ett annat behov 

som båda verkar ha uppnått är det sociala integreringsbehovet, den starka kontakten med 

vänner, eftersom ingen av deras vänner skulle bry sig eller bli retade om de bytte klädstil. De 

säger även att de inte heller hade reagerat om en kompis bytte klädstil. Detta visar på att 

personligheten har större betydelse i sammanhanget till stor del. Dock inte fullt ut då Linnéa 

förklarar att om någon person som inte tillhör hennes umgängeskrets skulle byta klädstil 

skulle man förmodligen skvallra och prata om det. När människor skapar en grupp såsom 

Linnéa och hennes vänner verkar ha gjort bildas en stark gemenskap och en naturlig 

konkurrens gentemot andra grupper. Som grupp är det lätt att negativa tankar och åsikter om 

de som inte tillhör den egna gruppen skapas. Man talar om ett oss och dem, precis som Linnéa 

säger skulle hennes kompisgäng prata om någon från ett annat gäng gjorde något som att byta 

klädstil. Detta är en stereotypisk handling vi gör utifrån den grupptillhörighet vi vill känna.    

 

Vi frågade Robin och Linnéa vad de anser är en normal klädstil. Det var en fråga vi ville 

utveckla då det var många i enkätundersökningen som svarade att de hade just en normal 

klädstil. Robin definierar normal klädstil som jeans och t-shirt. Båda säger att det är den 
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klädstil som de flesta använder sig av. Här ser vi ett samband med det som ungdomarna säger 

och det som Malin hade på sig på bilden, jeans och en t-shirt. Majoriteten av respondenterna 

använde ord som normal, vanlig, tråkig och alldaglig när de ombads beskriva Malin utifrån 

vad hon hade på sig. Vi kan här se att det finns ett samband mellan någons klädstil och hur 

man tror att den är som person. 

 

Under intervjuerna bad vi Robin och Linnéa att beskriva sina egna klädstilar. Robin svarade 

att hans klädstil inte är utstickande. Linnéa beskrev sin klädstil som trendig men ändå ganska 

vanlig eftersom många har likadana kläder som hon. Båda är nöjda med sin klädstil och vill 

inte byta den till en annan.  

Robin säger att han inte vill uppfattas på något särskilt sätt men heller inte sticka ut ur 

mängden med sin klädstil. Han vill inte att folk ska reta sig på hans kläder. Linnéa följde 

samma linje eftersom hon inte vill se för stajlad ut så vill hon heller inte sticka ut ur mängden. 

Däremot är det viktigt för Linnéa att andra tycker att hon är fin och ser bra ut. ”Jag vill se bra 

ut och att andra ska tycka att jag gör det. Jag vill vara fin för jag tycker att det är roligt med 

kläder” (Linnéa 2009-05-08). 

Thomas Ziehe skriver om att man både på det sociala och det psykiska planet måste vinna 

poäng och cyniskt uttryckt ”sälja sig”. Vilket vi kan koppla till att varken Robin eller Linnéa 

vill sticka ut från mängden men vill ändå se så bra ut som möjligt.  

 

5.3 Sammanfattning analys 

Sammanfattningsvis kan vi se en tendens till att de flesta tjejer och killar tänker likadant kring 

kläder. Tjejerna är mer medvetna och eftertänksamma gällande deras och andras kläder, 

medan killarna överlag inte lägger vidare stor eftertanke på det.  

Vi tycker oss kunna utläsa ett samband mellan Åsa och Daniel samt Örjan och Malin vad 

gäller deras kläder och den uppfattning ungdomarna fick om dem. Åsa och Daniel beskrevs i 

mer positiva ord såsom ambitiös, trevlig och modern. Till skillnad från Malin och Örjan som 

beskrevs med mer negativa ord, lat, vanlig och tråkig.   
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6. SLUTSATS OCH DISKUSSION 

I detta avsnitt svarar vi på våra problemformuleringar utifrån det vi kommit fram till genom 

våra gjorda undersökningar och analysen av dessa. Vi låter de svar vi fått från ungdomarna 

som deltagit i vår undersökning ligga till grund för den generalisering vi gör för att kunna 

svara på våra problemformuleringar. 

 

1. Hur uppfattar andra dig genom dina kläder?  

Hur du uppfattas genom dina kläder beror på vem det är som ser dig. Om det är en 

modemedveten tjej eller en alldaglig kille är aspekter som har stor betydelse på hur du 

kommer uppfattas. Vi lägger alla in olika värderingar och drar slutsatser om människor i vår 

omgivning genom våra tidigare erfarenheter såsom den kultur vi kommer ifrån, det sätt vi är 

uppfostrade på eller de stereotyper vi använder oss av. Utifrån vår undersökning är det tydligt 

att ungdomar tillskriver människor stereotyper utifrån vad de har på sig för kläder.    

Är du själv klädintresserad så är du mer benägen att se om och när en annan person lagt ner 

mycket tid och vikt vid sitt klädval än en person som är helt ointresserad. Människor med en 

klädstil klassad som ”vanlig” uppfattas av ungdomar som tråkiga och alldagliga. Detta trots 

att många beskriver sin egen klädstil som vanlig. Personer som har en mer uttänkt klädstil 

uppfattas däremot som mer ambitiösa, positiva och moderna. Utifrån hur vi klär oss kan man 

tro sig utläsa en persons ekonomiska situation. Ungdomar drar slutsatser om vilken typ av 

arbete personen har utifrån att titta på dennes kläder. Har du på dig ”vanliga” kläder tror 

ungdomar att de även är billiga. För att förmedla en mer positiv bild av dig själv krävs det 

enligt ungdomar att du har på dig kläder som går utanför det som de klassar som normalt. Vi 

kan även utläsa att vad man har på sig ger ungdomar en uppfattning om var du bor 

någonstans.  

Det blir mer uppenbart att en viss typ av kläder signalerar samma sak till en stor grupp 

människor. Har du en ”vanlig” klädstil är det överlag svårare för ungdomar att uppfatta dig 

annorlunda än vad du själv vill. Som ett exempel ur vår undersökning kan vi ta Örjans T-shirt 

som majoriteten av respondenterna hade samma uppfattning om. Utifrån T-shirten drog de 

flesta samma slutsats om honom som person. Då Malins klädstil överlag beskrevs som vanlig 

var det svårare för ungdomarna att kategorisera henne.  
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2. Blir man uppfattad så som man tänkt sig genom de kläder man har tagit på sig? 

Genom vår studie kan vi utläsa att ja, så är det för det mesta. Undersökningen visar att 

personer uppfattas oftast så som de tänkt sig genom vilka kläder de har på sig. De kläder man 

tar på sig talar sitt eget språk och vi förmedlar medvetet eller omedvetet ett budskap till vår 

omgivning utifrån dessa. En del säger sig inte vilja bli uppfattade på ett speciellt sätt trots att 

de har motiveringar till varför de köper sina kläder. Även om du hävdar att du inte vill att folk 

ska uppfatta dig på ett särskilt sätt, så gör du varje dag medvetna val när du väljer vilka kläder 

du ska ha på dig under dagen.  

I de fall där man inte blir uppfattad så som man tänkt sig så har iakttagaren svårt att tolka 

informationen och förenklar därför situationen genom att tillsätta personen en stereotyp.  

 

3. Vilka faktorer har en inverkan på vilka kläder vi tar på oss? 

Media exponerar oss regelbundet med information om vad vi bör ha på oss för kläder för att 

verka ”rätt”. Ungdomar är en säker och relativt ”lättfotad” målgrupp som ofta köper de 

koncept som förmedlas ut genom reklam, MTV, musikvideor, modebloggar, tidningar etc. Då 

gymnasieelever är i en identitetssökande process och därför ofta vacklande i sig själva är det 

ett säkert kort att lita på media när de ska bestämma vilka kläder de tar på sig.    

Inom alla samhällsgrupper har det alltid funnits och kommer alltid att finnas opinionsledare 

som sätter trender av olika slag. För många individer är det skönt att ha en sådan att se upp till 

och följa i dennes fotspår vad gäller klädval. Har man på sig någorlunda liknande kläder som 

opinionsbildaren så kan det omöjligt slå fel. En opinionsledare kan vara en gruppledare, en 

kändis osv. Helt enkelt en person som andra gärna vill efterlikna.  

Som Linnéa nämnde i den intervju vi gjorde med henne är det de kläder som säljs i populära 

affärer i Kalmar som blir trendiga. Säljer t.ex. H&M eller Gina Tricot vissa kläder så är de 

troligtvis helt rätt att köpa de om man vill verka modemedveten.    

En faktor som har en inverkan på vilka kläder ungdomar tar på sig har att göra med den 

ungdomskultur som råder där de befinner sig. Vänner och grupptillhörighet är väldigt viktiga 

inslag de tar hänsyn till. Man vill känna att man passar in och vill inte avvika från gruppen. 

Därför handlar man kläder på samma ställen och klär sig liknande som de andra. Man tittar på 

varandra för att få inspiration, både inom den egna och andra grupper. 

Undersökningen visar att olika kön, fritidsintressen och musiksmak inte har något att göra 

med synen ungdomar har på kläder.  
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6.1 Motgångar under forskningsprocessen 

Vi gjorde ansträngningar för att få komma in i klassrummen och dela ut enkäterna. Detta 

visade sig dock vara väldigt problemfullt då lärarna inte tyckte sig ha tid för oss. 

Enkätundersökningen genomfördes istället på Lars Kaggskolans skolcafeteria på en rast och 

det är möjligt att det på olika sätt kan ha påverkat resultatet.  

Det finns en risk att respondenterna missuppfattat eller inte förstått vad vi menade med 

”konstnärligt skapande” i enkäten. Vi skulle ha formulerat frågan på ett annat sätt.  

 

6.2 Förslag på vidare forskning 

Utifrån det resultat vi fick när vi frågade vilka affärer personerna troddes handla på svarade 

många enbart affärer som finns i Kalmar. Det skulle vara intressant att titta på hur ungdomar 

ser på kläder utifrån olika stadsalternativ och jämföra vad folk i förort, landsbygd, småstad 

och storstad tycker. Det skulle fortsättningsvis vara intressant att studera huruvida 

gymnasieelever från väldigt olika delar av landet uppfattar samma personer utifrån vad de har 

på sig för kläder. Har en elev från Luleå samma uppfattning som en Stockholmare? 

 

Det vore intressant att vidare studera vad som är den avgörande orsaken till att vi köper ett 

visst klädesplagg. Att gå djupare in i en studie av vilka avgörande orsaker som ligger bakom 

att vi köper en viss vara eller att vi handlar i vissa affärer mer än i andra.   
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Bilagor 

Bilaga 1. Enkät 

Hej! Vi är tre tjejer som kommer från Högskolan i Kalmar. Just nu håller vi på med vår      

C-uppsats där vi undersöker hur stor betydelse våra kläder har och hur de fungerar som 

kommunikationsmedel. Därför skulle vi verkligen uppskatta om vi fick ta några minuter av 

din tid för att fylla i denna enkät! Första sidan av enkäten handlar om dig själv och på den 

andra  sidan svarar du på frågor utifrån en bild. Enkäten är helt anonym. Tack så mycket! 

Jag är:  Tjej             Kille 

 

1. Var köper du oftast dina kläder? 

 

 

2. Vad motiverar dig att köpa dina kläder? 

Bra kvalitet            Moderiktigt              Billigt             Ett måste              Arbetsrelaterat          

Grupptillhörighet             

Annat  

 

3. Vad ägnar du din fritid åt? 

Sport                       Fest                  Resor               Datorer  

 Konstnärligt skapande               Friluftsliv             Shopping               Film/Musik     

Annat   

 

4. Vad lyssnar du på för typ av musik? 

Rock              Pop              Rap             Hip Hop            House          Techno 

Klassisk            Schlager          

Annat  

 

5. Hur skulle du beskriva din egen klädstil? 

 

                                                                                                                                      Vänd 
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BILDNAMN 

 

6. Vad är det första du tänker på när du ser personen på bilden med tanke på vad den har på 

sig? 

 

 

7. Vad tror du att personen arbetar med? (Yrkesområde) 

 

 

8. Var tror du att personen på bilden bor? 

Landsbygden           Storstad            Förort           Småstad  

 

9. Var har personen köpt sina kläder tror du?  

 

 

10.  Vad tror du motiverar personen till att köpa sina kläder? 

Bra kvalitet            Moderiktigt              Billigt             Ett måste              Arbetsrelaterat          

Grupptillhörighet       

Annat  

 

11. Vad gissar du att personen gör på sin fritid? 

Sport                       Fest                  Resor               datorer  

 Konstnärligt skapande               Friluftsliv             Shopping             Film/Musik          

Annat  

 

12. Beskriv personen på bilden med tre ord 

 

 

 

Tack för Din medverkan!! Vill du vara med i en vidare intervju om kläders betydelse vänligen 

skriv ditt tfn nr eller e-mail här   
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Bilaga 2.  Frågor till bildinformanter 

Hej! Vi vill tacka dig för att du ställt upp på bild i vår undersökning för C-uppsatsen. Vi 

skulle vara ytterst tacksamma om vi fick stjäla ett par minuter av Din tid för att svara på några 

frågor angående dina kläder och din livsstil.  

 

1. Vad arbetar du med? 

 

 

2. Var köper du oftast dina kläder?  

 

 

3. Vad motiverar dig att köpa dina kläder? 

Bra kvalitet            Moderiktigt              Billigt             Ett måste              Arbetsrelaterat          

Grupptillhörighet             

Annat  

 

4. Vad ägnar du din fritid åt? 

Sport                       Fest                  Resor               Datorer  

 Konstnärligt skapande               Friluftsliv             Shopping      

Annat   

 

5. Vad lyssnar du på för typ av musik? 

Rock              Pop              Rap             Hip Hop            House          Techno 

Klassisk            Schlager          

Annat  

 

 

6. Hur skulle du beskriva din egen klädstil? 

 

 

 

7. Beskriv dig själv med tre ord 
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Bilaga 3. Åsa 

 

 

 



70 

 

Bilaga 4. Malin 
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Bilaga 5. Daniel 
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Bilaga 6. Örjan 
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Bilaga 7. Intervjuguide 

 

1. Vad är det första du tänker när du hör ordet kläder? 

2. Tycker du att kläder är av stor betydelse på din skola? Är det en stor press?  

3. Är man mer cool ju dyrare kläder man har? Går status och märkeskläder hand i hand? 

4. Finns det grupperingar på skolan efter klädval? Om, hur? 

5. Hur sätts trenderna på skolan? Vilka aspekter tror du spelar in?  

6. Klär du dig exempelvis likadant när du är hemma som när du ska till skolan?  

7. Hur skulle dina kompisar reagera om du började med en helt annan klädstil?  

8. Hur hade du själv reagerat om din kompis bytte klädstil? 

9. Vad är normal klädstil?  

10. Hur mycket pengar lägger du ner på kläder i månaden? Hur finansierar du dem? 

11. Känner du att media har stor inverkan på dig och dina kompisars klädval, så som reklam, 

modemagasin, bloggar osv?   

12. Beskriv din klädstil. 

13. Skulle du vilja klä dig på ett annat sätt? 

14. Hur vill du att folk ska uppfatta dig utifrån dina kläder? 

15. Tror du att personligheten är annorlunda hos en person som klär sig i färgglada kläder än 

någon som klär sig helt i svart?  

 

 

 

 


