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ABSTRACT 
Uppsatsen handlar om nio estetelevers tankar om att manifistera identitet visuellt genom 

stil och om hur det kommer till uttryck i praktiken.  

Bakgrunden till uppsatsens undersökning guidar läsaren genom kunskap om identitet, 

kultur, kroppen som data och om att framställa sig själv. I undersökningen har fyra 

ungdomar som studerar på det estetiska programmet ombetts att avbilda sin visuella 

identitet genom att ta bilder på sig själva. Dessa bilder användes som underlag för en 

fokuserad gruppintervju med nio estetelever för att få insikt om deras tankar beträffande 

att manifistera sin visuella identitet. I intervjun lyftes det upp tankar om att framställa sig 

själv genom smak och stil, samt stilens sociala betydelse och påverkan i form av normer, 

förebilder och reklam. Resultatet visar att ungdomarnas visuella identitet är väldigt 

komplex. Den har flera nivåer och lager som gör den svår att analysera fullt ut. 

Framställningen av den visuella identiteten kom till uttryck genom attribut och 

kroppsspråk. För ungdomarna var stilens bekvämlighet och komfort en central aspekt i 

framställningen av sitt egna jag. De namngav stilar som inte är kommersiella. Genom 

ungdomarnas bilder framkommer tankar om genus och åsikter. Ungdomarna delger även 

att det finns normer för hur man ska se ut i form av trender inom ungdomskulturen.  
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1 INLEDNING 
Varje dag tar vi ställning för vem vi är. Likt en kreativ designprocess där man skissar 

för att pröva och ompröva en idé, prövar och omprövar vi vår identitet. Skådespelare 

ändrar konstant roll i sitt yrke genom användningen av attribut och kan därigenom 

omforma sig till olika karaktärer. Mitt intresse i detta vilar i en förundran över hur 

lätt det är att forma och omforma identiteten genom att modifiera och utsmycka 

kroppen till en personlighet. Det som lockade in mig i undersökningen var 

semiotiken. Att vi genom teckens koder och betydelser kommunicerar kulturella 

representationer med vår kropp. Vi klär oss i tecken och koder, visuella 

identitetsmarkörer, som kan visa attityder, värderingar och åsikter.  

Processen att forma identiteten är troligtvis mest uttrycksfull i ungdomen. Ungdomar 

befinner sig i fasen att konstruera sig själva genom identitetsbildning för att skapa 

bilden av jaget. Det är intressant hur processen kommer till uttryck, hur den inre 

kontexten i jaget blir färgad av en yttre kontext i form av samhället och dess 

värderingar, som till slut utmynnar i en visuell identitet.  

Dessa tankar har utmynnat i frågor som: Hur använder ungdomar det visuella 

uttrycket för att manifestera sin identitet? Vilka faktorer medverkar i processen? Kan 

man läsa ungdomars visuella identitet som en text bärande av betydelser och koder? 

För att få reda på vad ungdomar tänker har jag valt att fråga ungdomar. 

I mitt framtida yrke som lärare kommer mötet med ungdomar att vara centralt. Att 

forska om ungdomars tankegångar ger intressant information om hur de tänker och 

verkar när de forma sin identitet. Det är kunskap som är fördelaktig för alla lärare 

som arbetar med ungdomar att få insikt om. Utgångspunkten för uppsatsen sker 

genom bildämnet, därav kan personer som arbetar eller studerar inom 

ämnesområdena bildpedagogik och kulturvetenskap finna kunskapen som uppsatsen 

ger intressant, eftersom den bl.a. belyser ett antal ungdomars tankar om samtidens 

mode.  
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2 BAKGRUND 
Identitetens utformning, kultur och dess sociala påverkan behandlars i bakgrunden. 

Detta kopplas till kroppens visuella kommunikation via identitetsmarkörer i 

framställningen av jaget.  

2.1 Identitet 

Identitet kan både förklaras som begrepp och som teori (Moshman, 2012, s. 152-

155). Begreppet identitet har en koppling till ordet identisk som betyder absolut 

överensstämmelse eller likhet. Genom identitet vill en individ visa att ”jag är jag”, 

samt att visa grupptillhörighet (Malmström, Györki, Sjögren, 2006, s. 245). Identitet 

kan även kopplas till en individs tankar om sig själv, och individers tankar om 

varandra.  Tankarna handlar om att reda ut vem vi är som person. Något som 

karaktäriserar begreppet identitet är att den kan komma till uttryck genom kultur 

(Kidd & Teagle, 2012, s. 7). Moshman lyfter fram en definition av begreppet 

identitet som ger en modell för ungdomars identitetskonstruktion. Han definierar 

identitet som en explicit teori om en själv som person. Teorin handlar om att vara en 

rationell aktör som ser sig själv som en person som agerar och påverkar omvärlden, 

därav byggs identiteten kring ens självuppfattning. Individen uppfattar sig själv som 

unik och beständig. Identitet är en avancerad typ av jaguppfattning strukturerad så att 

det ökar jagförståelsen.  Identiteten beskriver individens typiska uppträdande, samt 

dennes övertygelser och intentioner. Som innehåll fylls identiteten med idéer och 

avsikter som varierar beroende på person och kultur (Moshman, 2012, s. 152-155).   

2.1.1 Personlighetsutveckling och identitetsbildning  
Att skapa identitet i ungdomsåren handlar om att reda ut frågorna: vem är jag och 

vem vill jag vara? (Moshman, 2012, s. 137). För att förstå bakgrunden till 

tillblivelsen av identitet ska vi se närmare på området psykologi.  

Moshman redogör om personlighetsutveckling och identitetsbildning genom att 

referera till teorierna skrivna av Freud, Erikson och Marcia. Han skriver att Freuds 

teorier om personlighetsutveckling har sin betoning på biologi och sexualitet, och att 

utvecklingen sker endast under barndomen (Moshman, 2012, s. 138-143). De 

teorierna höll inte Erikson med om som istället menade att personlighetsutvecklingen 

sker under hela livet, och att det centrala i utvecklingen är den sociala och kulturella 

kontextens roll. Erikson beskriver personlighetsutvecklingen i åtta stadier, varav det 

femte stadiet är identitetsbildning i tonåren. Han beskriver individen i detta stadium 

som en aktiv aktör som lever i en relativt trygg värld, beroende på om utvecklingen 

har gått bra i stadierna dess för innan (Erikson, E. H. 1981; Moshman, 2012, s. 138-

143). Moshman redogör för att Marcia utgick från Eriksons teori om 

identitetsbildning och beskriver processen som bestående av utforskande och 

ställningstagande. Individen kan enligt Marcias teori befinna sig i fyra olika 

identitetspositioner vilka är: förtidig identitet, identitetsförvirring, moratorium och 

fullbordad identitet. Ungdomar hamnar antingen i positionen identitetsförvirring, att 

man varken har eller söker starka övertygelser, eller i positionen av för tidig identitet, 

att man har tydliga ställningstaganden. Det är en lång process där individen kan 

hamna i mellanläget moratorium, en kortvarig identitetskris. Därefter kan individen 

återfalla i identitetsförvirring eller slutligen fullborda sin identitet. En mogen 

fullbordad identitet har självmedvetna övertygelser i områden som politisk ideologi, 

religion, sexualitet och yrkesval (Moshman, 2012, s. 138-143). 
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2.1.2 Identitetskonstruktion – personlig och social  
Vår identitet är både personlig och social. Identitetskonstruktion formas inom, och 

påverkas av, den sociala sfären. Den konstrueras av den rationella aktören själv och 

är därför personlig. Individen kan identifiera sig med olika grupperingar. Det utgör 

den sociala identiteten. Det kan gälla sociala enheter som länder, kulturer och 

religioner. Social identitet kan skapa solidaritet, men även motsatsen, sociala klyftor. 

De sociala klyftorna delar in människor i ”oss” och ”dem”, och skapar moraliska 

dilemman i form av antagonister och stereotyper (Moshman, 2012, s. 164, 165).  

2.2 Kultur 

Kultur är ett komplext begrepp. Från slutet av 1700-talet och framåt fick begreppet 

fyra olika betydelser (Lindgren, 2009, a, s. 27, 28). Kultur kan innebära:  

1. Allmänt beteendemönster att besitta i form av att vara kultiverad.  

2. Ett samhälles (civilisations) intellektuella förfining.  

3. Meningsbärande uttryck, i form av att vara något som produceras och 

konsumeras.  

4. Ett sätt att leva. Levd kultur i form av tankar och handlingar, inom det 

materiella, intellektuella och andliga (Lindgren, 2009, a, s. 28).  

Begreppet kan även definieras som det bästa som har blivit tänkt och sagt i ett 

samhälle, en tidsålders summering av idéer representerade i målningar, musik, 

filosofi och litteratur (Hall, 1997, s. 2). Som vi ser är kulturbegreppet väldigt 

komplext med många innebörder. Kultur är en process inom vilken betydelser 

skapas. (Lindgren, 2009, a, s. 27-30).  Populärkultur kopplas till ”vanlig folks” 

vardagsliv med fritidsaktiviteter och underhållning, det som är populärt inom konst, 

design, musik och litteratur (Hall, 1997, s. 2).  Det kännetecknas dels av att vara 

något som många uppskattar och en masskultur (Lindgren, 2009, a, s. 33).   

2.2.1 Representation  
I kulturens kretslopp ingår beståndsdelarna representation, identitet, produktion, 

konsumtion och reglering. De har alla en anknytning och ett samspel med varandra 

för att skapa kultur (Hall, 1997, s. 1).  

 
Kulturens kretslopp (Hall, 1997, s. 1). 
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I kulturella studier är representation en betydelsefull beståndsdel, därför att 

representation är länken som binder ihop mening och språk med kultur. 

Representation representerar något till omvärlden genom att säga något meningsfullt 

genom språket, som används i kultur som ett sätt för att skapa mening (Hall, 1997).  

Representation beskrivs som ett system som involverar bruket av språk, tecken och 

bilder med betydelser. Representationssystem används för att organisera, arrangera 

och klassificera individuella koncept (Hall, 1997, s.15). Det finns ett antal teorier om 

hur språk används för att representera omvärlden. En av teorierna är 

konstruktivistisk, en teori som undersöker hur mening är skapad i och genom 

språket. Detta nalkas genom Saussures teori om semiotik och Foucaults 

diskursbegrepp (Hall, 1997, s. 15).  

2.2.2 Ungdomskultur och dess historia 
Ungdomars identitetsprocesser är kulturella i den meningen att processen sker i 

samspel med samhället.  Tillgången ungdomar har till kulturellt material (kläder, 

film, musik, osv.) är påverkat av samhällets sociala strukturer, klass, etnicitet och 

genus. Uttrycket av identitet sker materiellt och aktivt. Identitet är något som 

ungdomar praktiserar, utprövar och förkroppsligar, vilket innebär att den är aktiv 

genom att den syns, hörs och märks (Lindgren, 2009, b, s. 54).  

Ungdomskultur är ett starkt laddat uttryck med ett symboliskt värde. Det finns en 

maktkamp mellan generationerna. Generationen ungdomar och generationen de 

äldre, kan uppleva avundsjuka mot varandra vilket kommer till uttryck på olika sätt. 

Ungdomsgrupper är oftast underordnade den äldre generationen som har social, 

politisk och ekonomisk makt i samhället. Känslan av att vara undertryckta gör att 

ungdomar börja bråkar om utrymme och status. Den äldre generationen kan däremot 

känna en avundsjuka gentemot ungdomars medvetenhet om den kulturella världen. 

Ungdomar betraktas oftast som avantgarde som är uppdaterade på det som är nytt 

och spännande inom kulturvärlden. Ungdomsforskare talar om ungdomskulturen 

som seismograf. Ungdomskulturen är snabb på att uppfatta och återge samhällets 

förändringar innan de har blivit allmänt uppmärksammad. Ungdomar kan därför 

liknas vid ett lyhört och finkänsligt instrument som är snabba på att uppfatta trender 

(Lindgren, 2009, b, s. 9-13, 20).  

Relationen mellan unga och vuxna är en ständigt reproducerad social form. Det finns 

en historisk amnesi knutet till sammanhanget, att alla generationer tycks glömma vad 

tidigare generation genomgått. Det finns upplevelser genom 1900- och 2000-talets 

historia om att olika kulturella uttryck har påverkat ungdomar negativt. Exempelvis i 

början av 1900-talet ansågs det vara farligt för ungdomar att läsa Nick Carter böcker, 

på 50-talet ansågs det vara farligt att läsa serier, på 80-talet ansågs det vara farligt att 

se våldsfilmer och i början av 2000-talet ansågs det vara farligt med YouTube. Det 

går att se ett mönster i historien om att ungdomskulturen har blivit påverkad av den 

samtida kontexten. Bland annat ledde händelser i samhället efter andra världskriget 

till att ungdomsperioden förlängdes och ungdomar fick mer tid och pengar. Denna 

förändring påverkade ungdomars livsstil så att de tog avstånd till föräldrarnas 

generation. Ungdomskulturen växte fram i samhället. Frågor i samhällsdebatten 

kopplade till framtiden kom även att kopplas till uttrycket ”dagens ungdom”, som 

hängde samman med ett spel mellan motsatsparet traditionellt och modernt.  

Uttrycket är förbundet till hur ungdomar beter sig och ser ut, och hur de borde bete 

sig och se ut enligt den äldre generationen. I samhällsdebatten betitlas de problem 
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som ungdomsfrågor och väcker debatter om ungdomars ”normlöshet, oordning och 

förfall” (Lindgren, 2009, b, s. 9-13, 20). 

Den första ungdomsgenerationen anses vara fyrtiotalisterna. Det p.g.a. av nya stilar, 

inspirerade av mediala ting som film och rockmusik, som förknippades med 

ungdomskulturen. Däremot ungdomar som uttryck har funnits långt tillbaka i tiden. 

Sokrates pratade på 400-talet f.Kr. om att ungdomarna var respektlösa mot äldre och 

att de älskade lyx och lättja, samt i 1500-talets Frankrike fanns det ungdomsgrupper 

som hade fester där man drev med myndighetspersoner. Så ungdomskulturer har 

funnits långt tillbaka i historien och varit påverkade av tidens sociala och kulturella 

kontext (Lindgren, 2009, b, s. 14, 15).  

Det finns olika representationer av ungdomar, youth as trouble och youth as fun, två 

separata olikartade avbildningar av ungdomskultur. Samhällets avbild av ungdomar 

är antingen negativ eller positiv. De framställs antingen som aktörer till medvetna 

handlingar som medför problem eller aktörer av fritidssysselsättningar som medför 

lek och nöje. Reaktionerna avspeglar ett uttryck för ett konservativt normsystem 

inom samhället som vaktar den rådande samhällsordningen och värderingarna 

(Lindgren, 2009, b, s. 21-23). I nittonhundratalets ungdomskultur växte det fram en 

slags rörelse mot normaliseringen. I konstruktionen av identiteten användes en 

blandning av normalitet med nya impulser. Klädindustrin försökte hänga med de nya 

gatustilarna från subkulturer för att överleva. Stil är en ständigt pågående 

förändringsprocess. Det var viktigt att klädindustrin tillverkade klädesplagg med en 

personlig prägel för att öka ungdomarnas konsumtion. Klädspråket fylldes med 

symbolik och blev alltmer svårare för den äldre generationen att se (Jacobson, 2009, 

s. 239, 240).    

Subkultur har som gemensam nämnare att de i de flesta fall kommer från 

arbetarklassen och att de använder sig av iögonfallande konsumtion. Konsumtionens 

ritualer blir synliga genom stil, exempelvis punkare, skinheads och hårdrockare 

(Hebdige, 1979, s. 102-104). Punkarstilen använder sig av en blandning mellan 

kvinnliga och manliga stilelement, i form av klädesplagg och färger, för att skapa en 

androgyn stil. Skinheads och hårdrockare använder sig av extremt maskulina 

stilelement i from av svarta och militärgröna plagg (Jacobson, 2009, s. 239). Stilen 

kommunicerar den hemliga identiteten och dess förbjudna innebörd. Begreppet 

bricolage som kommunikationssystem förklara hur subkulturella stilar konstrueras. 

Det innebär att baselement, i form av handelsvaror, används på ett varierat sätt för att 

skapa ny mening, vilket skapas när ett objekt används i en annan kontext än var den 

brukar förekomma. I sammanslagningen av objekt och mening konstrueras tecken. 

Dessa tecken använder subkulturer för att markera skillnaden mellan dem och mer 

ortodoxa kulturer (Hebdige, 1979, s. 102-104)  

2.2.3 Kulturens disciplinära normer 
Ungdomar i sociala strukturer präglas oftast av föreställningar av normalitet. De 

impulserna befästs i Foucaults tankar om makt, att samhället upprätthålls genom 

makt (Lindgren, 2009, b, s.70: Nilsson, 2008, s. 90). Foucault blickar tillbaka på 

historien och ställer frågor om maktens och kunskapens roll i sociala strukturer, 

genom att nämna det disciplinära systemet inom samhället. Makt upprätthålls inte 

enbart genom lag, som tillhör suveränitetsmakten, utan också genom normalisering 

som tillhör den disciplinära makten (Foucault & Rabinow, 1991: Nilsson, 2008, s. 

90). Normaliseringen innebär att ungdomar självmant anpassar sig till normer genom 

föreställningen av att de blir lyckligare som människor. Den individuella 
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personligheten blir formad av normativa värderingar. Ett exempel är föreställningen 

eller normen, om att en smal vältrimmad kropp gör dig till en lyckad individ, och för 

att lyckas använder individen självmant kraft, tid och pengar. Det innebär att 

individer självmant formar sig genom normer (Lindgren, 2009, b, s.70: Nilsson, 

2008, s. 90). Till normens kontext hör också motsatspolen avvikelser. Ungdomar blir 

bedömda beroende om de avviker från det normerande beteendet. Normens och 

avvikelsens relation är hierarkisk, det visar bland annat västerlandets idétradition om 

att det manliga har större status än det kvinnliga. Normer är instabila, de ändras över 

tid och får nya former. Det innebär att det som är ett ideal i dagens samhälle var 

troligtvis inte det för hundra år sedan (Lindgren, 2009, b, s. 71). Kroppsliga 

skönhetsideal genom historien visar att idealen har varit väldigt skiftande och att däri 

återfinns underliggande mentaliteter och normsystem (Brown, 1994, s. 6). 

Genusbaserade konventioner visar att ideal med kvinnlig skönhet och klädsel 

förändras med ålder och miljö, det formar idealen och avgör om en kvinna ska 

exempelvis klä sig blygsamt eller glamoröst (Emmison & Smith, 2000, s. 215). 

Barthes lyfte fram att det naturliga utseendets existens är en myt, som han menade 

upprätthålls genom samhället (Barthes, 2007: 9, 71, 72). Som process handlar 

normalisering om att anpassas till ett beteende, som både är homogent och 

individuellt. Processen innefattar att genomgå bedömningar, korrigeringar och 

mätningar för att formas till att inordnas till det som framställs som normalt inom en 

given kontext (Nilsson, 2008, s. 90).  

2.3 Kroppens data – kommunikation av identitet  

Kroppen är visuell data i levande form som vi visar upp och skyltar med. I social 

interaktion ger vi visuella ledtrådar om vem är och vad vi gör. En komplex uppgift 

som genomförs med kroppen som redskap (Emmison & Smith, 2000, s. 212). 

Sociologen Goffman menar att när vi presentera oss själva ger vi ledtråda i form av 

tecken om vilka vi är. Människor i vår omgivning får ledtrådar om oss i form av vårt 

uppförande och i hur vi visar upp oss. När vi möter nya människor i vår omgivning 

utgår vi ifrån vår erfarenhet av vilka personer som brukar vistas i en viss given miljö 

eller så applicera vi våra mallar av stereotyper på individen vi betraktar för att avgöra 

vem denne person är. Goffman menar att det finns två olika uttryck i form av tecken, 

det är uttryck som individen ger och uttryck som individen ger ifrån sig. Åtskillnaden 

innebär att det första uttrycket är symboler som innehåller allmänt vedertagen 

information som kopplas till dessa symboler. Medan det andra uttrycket är olika 

uppträdanden som observatören kännetecknar aktören för (Goffman, 1959, s. 13, 14). 

Goffman menar att individer har en personlig front som visar upp social status 

genom: kläder, etnicitet, genus och ålder. Utseendet i sin tur visar upp tecken på 

social status genom kroppsspråket, med kroppens gester, hållning och ansiktsuttryck 

(Goffman, 1959, s. 34; Emmison & Smith, 2000, s. 218 ). Fronten innehåller också 

en iscensättande miljö. Det är en fysisk rumslig miljö där föremål dekorerar den 

personliga frontens uppvisning (Goffman, 1959, s. 32). Vi ska se närmare på hur vi 

visar vilka vi är genom modifikation av kroppen och utsmyckning av kroppen. 

(Emmison & Smith, 2000, s. 212).  

2.3.1 Modifikation av kroppen  
Genom modifikation av kroppen kan människor uttrycka och kommunicera sin 

identitet till omgivningen. Med modifikationerna kan man uttrycka en personlig 

identitet, likhet, grupptillhörighet, politisk- eller religiös ståndpunkt. Symboler för att 

uttrycka sin identitet kan vara tatuering, piercing, skägg, ärr, hår, smink, etc. Vi kan 
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lyfta fram två av dessa identitetssymboler som exempel, nämligen hår och smink. 

Uttryck via kroppshår och frisyrer signalera olika betydelser, varav många visar 

tecken på grupptillhörighet. Några exempel är rebellens avsaknad av huvudhår, 

soldatens kortklippta frisyr och supermodellens sexuella anspelning genom håret. 

Smink som symbol tenderar i det västerländska samhället att vara könsspecifikt och 

knutet till idealiserade former av femininet. Ett resultat av det blir att konsumenter 

genom sminkkonsumtion tenderar att konsumera trender och ideologier. Det finns 

många olika sätt att presentera sig själv för andra genom kroppen. Ett sätt är att lägga 

på sminket så att det knappt syns och ger ett naturligt intryck. Reklam hjälper 

konsumenten att var informerad om normernas förändring och vad som är modernt 

inom konsumtionsområdet (Emmison & Smith, 2000, s. 212).  

2.3.2 Kroppslig utsmyckning – kläder och accessoarer  
Klädstudier täcker ett stort område, det kan relateras till ekonomi och industri, samt 

till hur stil har förändrats genom historien med anknytning till socialt förändrad 

strukturer och genusanknutna ideologier. (Emmison & Smith, 2000, s. 213, 216). 

Kroppslig utsmyckning kan ske genom fenomenet komfort. Kläder är antingen 

kroppsnära eller så tillpassas de till kroppen. Kläder är ”lived garments”, något vi 

lever i och som är en del av vår materiella kultur (Gradén & Petersson McIntyre, red, 

2009, s.78-81). Kläders avkodning kan ske genom två tillvägagångssätt, genom sunt 

förnuft och genom komplexa semiotiska strukturer. Många studier verkar förlita sig 

på sunt förnuft när de avkodar kläder för att arbeta fram meningen av vissa moden. 

Kläder tenderar därför att bli avkodade med uttrycksorden konservativ, fetischism, 

retro, sårbar, etc. Som bas används påståenden om självuppenbara kännetecken 

snarare än komplexa semiotiska strukturer (Emmison & Smith, 2000, s. 214).  

Barthes talade om kläders språk genom att använda sig av semiotiken. Han menade 

att mode har två system för meningsskapande. Det första systemet kallade han 

”vestimentary code” (”ämbetsskruds kod” författarens översättning) en kontroll av 

olika språkbruk och det andra systemet är retoriskt på vilket sätt koder presenteras 

och dess reflektion av en världsbild (Barthes, 2006, s. 28-30, 99).  

Accessoarer som stilelement är en tillgång för visuell forskning. Ett exempel på 

accessoarers betydelse framkommer i författaren George Borrows reseskildring som 

på artonhundratalet reste runt i Wales. Han märkte att hans sociala relationer 

förbättrades när han bar på ett paraply. Paraplyet som tecken visade att han var en 

pålitlig människa. Likadant är det för oss i dagens samhälle med andra artefakter. 

Accessoarer är inte bara funktionella artefakter, de signalerar också information, 

samt visar personens individualitet eller grupptillhörighet (Emmison & Smith, 2000, 

s. 217, 218).  

2.4 Att framställa sig själv  

Att framställa sig själv sker genom att med kroppen iscensätta identiteten. 

Formgivningen sker med att använda sig av bilder som en spegel att reflektera sig i 

(Eriksson & Göthlund, 2012, s. 198, 199).  

2.4.1 Attribut som identitetsmarkörer 

Genom kroppsliga markörer sprids visuella budskap (Eriksson & Göthlund, 2012, s. 

198). Kroppen är en projektionsyta där vi iklär oss tecken och koder, visuella 

identitetsmarkörer, som indikatorer för attityder, värderingar och åsikter (Carlsson & 

Koppfeldt, 2008, s. 171; Eriksson & Göthlund, 2012, s. 81, 82; Emmison & Smith, 
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2000, s. 216). Kläddräktens historia visar att individer framställer jaget genom stilar 

och färger (Jacobson, 2009). Ragnhild Lekberg, arkivchef vid Designarkivet i 

Pukeberg menar att vi människor värderar varandra efter yttre attribut, både på 

arbetsmarknaden och i kärlekslivet. Hon menar att vi måste följa trender och bära 

livsstilsmarkörer för att visa att vi är dugliga människor som hänger med i 

samhällsutvecklingen. Lekberg menar att vi marknadsför oss med yttre attribut och 

på så sätt blir varje människa lite av ett varumärke (Barometern-OT, 2013-04-16). 

Framställningen av sig själv sker genom att bära identitetsmarkörer som visar vår 

livsstil. Dessa markörer i form av objekt är val som vi visar upp vår personliga smak 

med. Vi visar vilken smak vi har genom tyckanden om olika föremål som Bourdieu 

uttrycker det: 

Att upptäcka ett föremål i ens smak, det är att upptäcka sig själv, det är att 

upptäcka vad man vill (”det är precis vad jag ville”), det man hade på hjärtat och 

inte visste hur man skulle uttrycka, och som man följaktligen inte visste 

(Bourdieu, 1991, s. 182). 

Att tycka om något kan ske genom estetisk- och symbolisk identifikation. Det 

innebär att tilltalas av ett föremål för dess estetiska egenskaper eller identifiera sig 

med ett uttryck p.g.a. dess symbolik eller inlärda betydelse, och finna det tilltalande 

för ens personlighet (Carlsson & Koppfeldt, 2008, s. 165).  

Ungdomars framställning av sig själva genom märkeskläder intresserade politiker i 

oktober 2004 då en skola i Stockholmsområdet hade konflikter om elevernas 

utseende. Persson och Hallgren beskriver rektorns klädregler så som att eleverna inte 

fick vara piercade, ha korta kjolar, märkeskläder eller stora ringar i öronen, vilket 

upprörde de berörda eleverna (DN, 2004-09-30). Rektorn uttryckte sina synpunkter 

med att säga att elever får inte ”se ut hursomhelst” och menade att det är skolans 

uppgift att ge dem en känsla för stil. Därav menade rektorn att skolan inte är någon 

plats för att visa upp det senaste modet. En politiker var av meningen att det är bra 

om en del skolor tar sitt ansvar, medans en annan politiker tyckte det var tveksamt 

om en skola ska ha synpunkter på elevers utseende. Som argument i debatten lyftes 

det fram att ungdomarna befinner sig i en fas i livet då de vill uttrycka sina åsikter 

och attityder genom kläder. Att utöva makt över ungdomarnas val är nära att kränka 

den personliga integriteten (DN, 2004-09-30; Hansson, Karlsson & Nordstöm, 

2006).   

2.4.2 Social betydelse och påverkan  
Sökandet efter vår självbild liknas vid att spegla oss i en spegel. Det är en process 

som innebär att vi använder oss av spegeln för att spegla oss i andras blickar och i 

bilder vi möter. Social påverkan är avgörande i utformningen av jaget och därav är 

det av betydelse. När vi ser en bild kan det innebära att vi får syn på oss själva 

genom bilden, på så sätt att den speglar en påminnelse om våra egna erfarenheter 

eller tankar genom de föremål och känslostämningar vi finner i bilderna (Carlsson & 

Koppfeldt, 2008, s. 143, 144). Vi kan även spegla oss i idoler. Kjellander skriver i 

sin doktorsavhandling om musikens betydelse för människor. Hon berättar i sin 

avhandling att musiken kan påverka individers utformning av sin visuella identitet, 

dels genom att använda attribut som kopplas till olika idoler (Kjellander, 2013).  

Uniformer är intressanta ur ett sociologiskt perspektiv. De visar att man är propert 

kvalificerad, en gruppmedlem och att man stödjer gruppens normer. Modetrender 

bland ungdomar kan relateras till begreppet uniformer. Ungdomar är oftast oroliga 

för att vara udda så de kopierar gärna varandra för att etablera och bibehålla en 



11 

 

gruppidentitet. Trender kan ändras snabbt inom skolan med exempelvis vilka skor 

som är moderna och vilka popgrupper som är ungdomarnas förebilder. I skolor kan 

man finna olika ”looks”, stilar och uttryck. Elever kan ha olika stilar som 

kommunicera olika uttryck, exempelvis att vara ”preppy” och plugghäst. Stilar kan 

vara inspirerade av surfkulturen, grunge, metal eller rap, beroende på vilken miljö 

man befinner sig i. Det finns även visuella uttryck av stil inom skolan som uttrycker 

anonymitet. De eleverna bär oftast jeans, gympaskor och t-shirt eller tröja. 

Variationer i klädtrender kan vara bra, därför det tillåter ungdomar att tillhöra en 

grupp samtidigt som de uttrycker en personlig identitet (Emmison & Smith, 2000, s. 

214, 215).   
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3 SYFTE 
Syftet för uppsatsen är att ta reda på vilka tankar några ungdomar som studerar på 

det estetiska programmet har om att manifistera sin identitet visuellt och hur det 

kommer till uttryck i praktiken.  

3.1 Problemformulering  

Undersökningen handlar om att reda ut vad ungdomar tänker om utseende, för att se 

om det finns normer för ungdomars stiluttryck och i så fall vilka det är. Jag är 

intresserad av att ta reda på hur ungdomar uttrycker sin visuella identitet och varför 

de uttrycker sig som de gör. Samt undersöka om en yttre kontext är en viktig faktor 

för ungdomars identitetskonstruktion.   
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4 METOD 
Undersökningens metod är delad i flera moment, delarna är att: skriva en fältdagbok, 

låta fyra elever göra en bilddokumentation, som används som samtalsunderlag vid en 

fokusgruppsintervju. Deltagarna i undersökningen är anonyma och får därför sina 

namn utbytta mot pseudonyma namn. 

4.1 Metodval  

Undersökningen tillämpar det vetenskapliga förhållningssättet inom hermeneutiken 

på så vis att undersökningens intention är att söka kunskap om ungdomars 

upplevelser och erfarenheter. Patel och Davidson berättar att hermeneutik kan 

översättas till tolkningslära, som innebär att forskaren ”studerar, tolkar och försöker 

förstå grundbetingelserna för den mänskliga existensen” (Patel & Davidson, 2011, s. 

28). I relationen mellan teori och empiri tillämpar uppsatsen ett deduktivt synsätt. 

Patel och Davidson beskriver att det deduktiva synsättet innebär att forskaren genom 

teori drar slutsatser om ett enskildt fall (Patel & Davidson, 2011, s. 23-25, 28).  Vad 

det innebär för mig berörs i texten nedan.  

Etnologiskt fältarbete innebär att människors vardagsliv står i centrum och relateras 

till exempelvis ekonomiska faktorer, levnadsvilkor, maktförhållanden och 

samhällsstrukturer (Kaijser & Öhlander, 1999, s. 24-26). De principerna anser jag är 

applicerbart på denna studie. Undersökningen ser närmare på ett antal 

gymnasieelevers vardagsliv och deras påverkan av den sociala världen. Kunskap 

söks genom att se nämare på fältet som Kaijser och Öhlander beskriver som ett 

samspel mellan människor vilka bildar en relation som aktiverar kultur (Kaijser & 

Öhlander, 1999, s. 24-26). Det är levd kultur som studeras. Lindgren beskriver levd 

kultur som ett sätt att leva, som kommer till uttryck genom tankar och handlingar 

(Lindgren, 2009, a, s. 28). Denna kunskap kan erbjuda insikt om ”hur enskilda 

människor eller sociala grupper upplever sin verklighet. Den kan visa hur etablerade 

tänkesätt omvandlas och hur kulturella mönster sätts på prov i vardagen” (Kaijser & 

Öhlander, 1999, s. 25).  

Under arbetets gång används influenser från teorier i undersökningen och en kreativ 

läsning sker parallellt (Kaijser & Öhlander, 1999, s. 24, 25. Hammersley & 

Atkinson, 1996, s. 272). Användningen av flera metoder breddar fältet och gör att 

undersökningen får ett större djup. De valda metoderna kommer att vidareutvecklas 

under följande rubriker: 

 Fältdagbok  

 Bilddokumentation  

 Fokusgruppsintervju  

4.1.1 Fältdagbok 
För att observera händelser och att organisera tankar skrivs en fältdagbok under 

undersökningens gång. Den används som metod för att ringa in fältet och göra 

avgränsningar. Fältdagboken skrivs både innan, i samband och efter intervjun för att 

få en bra struktur. Den organiseras i kronologisk ordning av dagar, och varje dag 

struktureras efter empirsk-, metodologisk- och reflekterande del. Den empiriska 

delen används för att skriva ner antalet närvarande personer, beskrivningar av vad de 

gör, observationer, kommentater och dialoger.  I den metodologiska delen redogörs 

överväganden, val och beslut i samband med intervjun. Här kan även anteckningar 
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om idéer som ska utföras skrivas ned med en beskrivning om hur det ska gå till. I den 

reflekterande delen finns utrymme för antaganden och abstrakta resonomang. Här 

antecknas alla tänkbara infall, frågor, tankar och hypoteser som föds under 

undersökningens gång (Kaijser & Öhlander, 1999).  

4.1.2 Bilddokumentation  
Bilddokumentation tillhandahåller ett tvådimensionellt arbetsmaterial. Roland 

Barthes ville studera verkliga livets kläder buret av alla människor som han mötte på 

gatan, men han insåg att klädmode är väldigt komplext och därav ändrade han sitt 

undersökningsmaterial till att använda sig av modemagasin som underlag för sin 

undersökning (Barthes, 2006, s. 99). Visuella forskningsstudier av kläder i det 

västerländska samhället är oftast gjorda med utgångspunkt av tvådimensionell data i 

form av reklam och fotografier. Det är mindre förekommande att göra etnografiska 

studier (folklivsforskning) av kläder i rörelse, eftersom det kan anses svårare att 

skriva teoretiska arbeten som enbart är baserade på observationsmaterial från 

vardagslivet. Visuellt sätt kan det vara lättare att avkoda kläders kulturella koder 

genom att analysera fotografier och reklam (Emmison, 2000, sid 215). Det är med 

bakgrund mot detta som jag utfört min undersökning. 

Bilddokumentationen består av att fyra elever fick i uppgift att fotografera sig själva 

på temat visuell identitet genom att ta tre kort vardera som visar upp tre olika stilar. 

De fick en skriftlig beskrivning av uppgiften (se bilaga 1). Bilddokumentationen 

besvarar hur de fyra ungdomarna manifisterar sin identitet visuellt och hur det 

kommer till uttryck i praktiken. Fotona används som stimulansmaterial i intervjun.  

4.1.3 Fokusgruppintervju  
Fokusgrupp handlar om att så långt det är möjligt likna en vardaglig situation, målet 

är att intervjun liknar ett vardagligt gruppsamtal. Det är en kvalitativ metod som ger 

möjliget till att upptäcka nya aspekter. Metoden innebär att forskaren får fördjupad 

förståelse om vad som ligger bakom människors tankar och erfarenheter (Wibeck, 

2010, s. 149). Uppsatsens syfte med fokusgrupp som metod är att få kunskap om 

elevernas tankar om manifisterandet av den visuella identiteten. 

Fokusgruppsintervjun spelades in med ljudupptagning via en MP3-spelare och 

filmades med en videokamera för att användas som hjälpmedel vid transriberingen.  

Fokusgruppsintervjun var i hög omfattning strukturerad då jag som moderator i 

intervjun styrde samtalet genom frågor. Frågorna till intervjun strukturerades i ett 

schema (se bilaga 6). Med ungångspunkt av bakgrundens upplysning är 

intervjufrågorna indelade i följande undersökningsområden: 

 Stil och identitetsmarkörer.  

 Förebilder och social påverkan.  

 Normer – om stil och social betydelse för hur ungdomar klär sig.  

4.2 Urval  

Patel och Davidson beskriver hur det vid insamlandet av information är viktigt att 

tänka på att uppgifterna som samlas in har god validitet, att vi undersöker det vi 

avser att undersöka, samt god reliabilitet, att undersökningen sker på ett tillfölitligt 

sätt (Patel & Davidson, 2011, s. 102-105). För att få insikt om några ungdomars 

tankar valdes för uppsatsens tillförlitlighet att intervjua ungdomar. Jag hade ett antal 

olika förslag på gymnasieprogram när jag skulle välja vilka elever jag skulle 
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intervjua. Wibeck rekommenderar homogena grupper om man vill uppnå intimitet 

och lättare ska kunna utbyta information (Wibeck, 2010, s. 63). Målet var att 

intervjua en homogen grupp som kunde intimt samtala med ett samförstånd mellan 

varandra under intervjun. Jag valde att utgå från elever från en klass som läste ett 

gemensamt program. Wibeck menar att ett strategiskt urval är att man väljer 

deltagare i enlighet med projektets mål (Wibeck, 2010, s. 66). Mitt val föll på det 

estetiska programmet som jag anser är ett strategiskt urval, dels på grund av att det 

ligger närmast mitt ämnesområde i bildpedagogik och dels på grund av att jag trodde 

att jag kunde få ett intressant material om ungdomars stil att arbeta med om jag 

tillfrågade ungdomarna på det estetiska programmet. Min föreställning var att 

esteteleverna skulle uppvisa olika stiluttryck, samt att de på ett relativt enkelt skulle 

kunna ta egna bilder och analysera dem, eftersom det är moment som de får utföra i 

sin utbildning. Deras erfarenhet inom området skulle därav kunna bidra till en högre 

kvalité på studien.  

Jag valde att be fyra elever att göra en bilddokumentation och medverka i en 

fokusgruppsintervju. Wibeck menar att fyra personer är ett bra antal personer vid en 

fokusgruppsintervju för att behålla allas uppmärksamhet (Wibeck, 2010, s. 61). Vid 

första besöket av klassen tillfrågades om det fanns fyra frivilliga elever till uppgiften. 

Wibeck tar upp om olika former av ersättning till deltagarna för deras medverkan, 

som en kompensation för deras uppoffring av tid (Wibeck, 2010, s. 83). Som 

ersättning till gruppdeltagarna utlovades fika. Vilket resulterade i att exakt fyra 

elever volonterade till att delta.  

Den ursprungliga tanken var att intervjua samma antal elever i en fokusgrupp, men 

omständigheter i form av sjukdom ändrade premisserna. Därav blev urvalet att 

intervjua två eller nio elever. Valet blev att intervjua nio elever med en lärare 

närvarande.  

4.3 Genomförande  

Intervjun skedde under en måndag eftermiddag i ett klassrum för bild och estetisk 

verksamhet. Fyra bord fördes ihop med varandra för att vi skulle kunna sitta nära 

varandra medan vi samtalade. Sammanlagt var vi elva personer närvarande under 

intervjun. Jag som moderator inledde fokusgruppsintervjun med att berätta om 

intervjuns syfte. Därefter övergick vi till att samtala om de bilder som fyra elever 

hade valt att representera sin identitet med (se bilaga 2-5). Bilderna var vägledande 

för intervjuns utformning. De var monterade på vita A3-ark, så varje elevs 

uppsättning av bilder fanns överskådligt representerade. Bilderna placerades på ett 

staffli framför alla elever, så att alla kunde se. Etiska aspekter angående integriteten 

togs i beaktande kring elevernas samtal av den personliga identiteten.  

4.4 Databearbetning  

Patel och Davidson ger förslag på hur forskare kvalitativt kan bearbeta data. De 

redogör för om en forskare har spelat in intervjun med ljudinspelning så ska det 

materialet bearbetas till en utskriven text och den texten blir slutprodukten av den 

kvalitativa bearbetningen. Texten innehåller en väl avvägd balans mellan citat från 

de intervjuade personerna och författarens kommenterande text (Patel och Davidson, 

2011, s. 120, 121). Intervjun spelades in som en MP3-ljudfil. Databearbetning 

skedde därav genom att transkribera ljusinspelningen av intervjun till ett 

textmaterial. Det fanns även att tillgå en dvd-film inspelad under intervjun som ett 

komplement vid transkriberingen, för att se vilken elev som sa vad under intervjun. 
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Textmaterialet var utgångspunketen för framställningen av intervjun i 

resultatredovisningen. Vid överföring från transkribering till resultatredovisning togs 

det hänsyn till intervjuschemats ordningsföljd. När en kommentar tars ur sin kontext 

kan den förlora sin ursprungliga betydelse, därför är resultatredovisningen till stor 

del strukturerad efter intervjufrågornas ordningsföljd. Eftersträvan har varit att få 

struktur genom en tydlig rubriksättning och tematiskt innehåll som är genomgående i 

hela resultatredovisningen. Det tematiska innehållet användes i resultatanalysen för 

att senare diskuteras i diskussionen.  
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5 RESULTAT 
Fyra ungdomar som studerar på gymnasiets estetiska program fick i uppgift att 

genom fotografier visualisera sin identitet. Det blev sammanlagt 2-3 bilder per 

ungdom. I följande text presenteras ungdomarnas tankar om att framställa sig själva 

och vad som påverkar dem när de konstruerar sig själva till ett jag. Resultatet 

redogör för ungdomars tankar om manifisterandet av den visuella identiteten och hur 

det kommer till uttryck i praktiken. 

5.1 Fältdagbok 

Fältdagboken var vägledande i att dokumentera praktisk information  i form av urval 

och observationer. Den användes till att strukturera empiri, metoder och reflektioner. 

Den användes exempelvis till att strukturera information om klassen, att studien 

utfördes i en årskurs 2 på gymnasiets estetiska program med 15 elever i klassen.  

5.2 Bilddokumentation 

Bildmaterialet består av fyra elevers framställningar av sina identiteter genom 

fotografi. Vid en översiktlig analys av materialet kan man se att eleven har valt att 

iscensätta bilden av sig själv på olika sätt.  

I Henriks bilder (se bilaga 2) visar han upp sig i ett neutralt vitt bildrum (två gånger) 

och i en utomhusmiljö tillsammans med sin flickvän (en gång). Bild 1 visar han upp 

sig leende i helbild med händerna i fickorna och blicken rakt in i kameran. Bild 2 

visar upp en dramatisk kroppsposering som förstärks av bildens dämpade belysning 

som skapar skuggeffekter i den vita bakgrunden. Bild 3 visar han upp sig lite lätt 

leende i halvbild tillsammans med sin flickvän utomhus i solljuset, han tittar in i 

kameran medan flickvännen tittar ut ur bilden. I Annas bilder (se bilaga 3) visar hon 

upp sig i ett neutralt vitt bildrum (två gånger). Bild 1 visar henne med ett allvarligt 

ansiktsuttryck i helbild och bild 2 visar henne i rörelse då hon svingar sitt hår framför 

ansiktet så det delvis täcker ansiktet och blicken hamnar utanför bilden. Robin har 

valt i sina bilder (se bilaga 4) att visualisera sig själv i ett neutralt vitt bildrum (en 

gång), samt i ett sovrum (två gånger), troligtvis hennes egna sovrum. Alla tre 

bilderna visar Robin i helbild. På bild 1 har hon en lite lätt nigande kroppsposering. 

Bild 2 och 3 är ganska lika varandra i komposition vari hon håller en mobiltelefon i 

handen som hon tar kort med framför spegeln. I Saras bilder (se bilaga 5) visar hon 

upp sig själv i ett neutralt vitt bildrum (två gånger) och i ett sovrum (en gång), 

troligtvis hennes egna.  

Att betrakta var fotona är tagna ger insikt om vad eleverna vill skildra. Ingen av 

bilderna visar upp skolmiljön och det valet påvisar möjligheten att denna yttre 

kontext är inget som de visualiserar sin identitet med. Den kontext eleverna väljer att 

visa sig i är ett neutralt vitt rum, hemma i sitt sovrum eller i naturen.  

5.3 Intervju 

Intervjun började med en kort introduktion till ämnet, med en kort redogörelse för 

min syn på begreppet visuell identitet. Som förklaring av begreppet användes en 

liknelse, att kroppen är som en canvasduk. På kroppen målar vi upp olika betydelser 

och symboler genom vad vi tar på oss. Det är en process som innebär att vi kan ändra 

om vårt utseende. Vidare förklarades att det var deras tankar som skulle komma till 

uttryck.  
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5.3.1 Att framställa sig själv till en visuell identitet 
I intervjun användes elevernas bilder som stimulansmaterial för att samtala om hur 

eleverna framställer sig själva till en visuell identitet.  

Henriks visuella identitet 
Eleverna börjar med att berätta att det är Henrik vi ser på bilderna (se bilaga 2). De 

beskriver att attributen han har på sig är en hatt, lite mörka kläder, röda skor som 

sticker ut och festivalarmband. Henrik berättar att han har varit på en del festivaler 

och det märks på hans sätt att uttrycka sig att de är en naturlig del av honom. 

Kroppen är inte modifierad genom smink. Han berättar att han ibland kan få frågor 

om sina ögonbryn ifall de är målade, men han berättar stolt att de är äkta. Vidare 

beskriver eleverna Henriks kroppsspråk genom att säga att han ser rätt glad ut även 

om man inte ser ansiktet så bra. Han har en positiv energi i bilderna som Josefin 

beskriver som en rosa aura. Posen han använder i bild nummer 2 (se bilaga 2) menar 

han betyder att han vågar böja sig för sin egen vilja. En elev beskriver honom som 

kreativ i sin tankegång med val av poserandet. Henrik tog ett antal bilder. Denna bild 

beskriver han att han valde i efterhand med utgångspunkt om hur andra skulle kunna 

tolka bilden. Enligt honom själv blev den bilden med posen bäst. Miljön på bilderna 

visar skolans studio eller naturen.  

Attributens funktion beskriver han i första hand är att han slipper frysa. Det menar 

han är grunden. När den aspekten är tillfredställd berättar han att han helst vill ha 

sköna kläder. Han beskriver att kläderna inte får vara obekväma. De får inte klia eller 

sitta fel, genom att de antingen är för stora eller för små. Kläderna ska passa och 

kännas bra, menar Henrik. Sköna kläder som han tycker om att klä sig i berättar han 

är ”oftast en t-shirt, kavaj eller skjorta”. Vidare beskriver han att attributen ska se bra 

ut, men den funktionen menar han snarare är en bonus.  

Annas visuella identitet 
Eleverna beskriver Annas bilder utifrån att beskriva känslan av attributens funktion 

(se bilaga 3). Olivia tycker att det känns som att Anna satsar på bekväma kläder och 

konstaterar att de ser väldigt sköna ut. Josefin tar vid kommentaren om att kläderna 

ser sköna ut genom att fnissande säga ”liksom kläder i sina bästa år”. Kommentaren 

ger en underförstådd tanke om att Josefin förknippar bekväma kläder som en 

representation av en äldre generation. Olivia fortsätter sin beskrivning med klädernas 

komfort genom att säga att kläderna känns mysiga att ha på sig, och refererar 

därigenom till sin egen kunskapsbank av erfarenhet. Den stickade tröjan ger 

betraktaren ett mjukt intryck, menar eleverna. Attributen Anna har på sig är keps, t-

shirt, mjukisbyxor och strumpor. Henrik berättar att hans intryck av bilderna är att 

Anna kommunicerar att ”jag är mjuk, men jag är tuff.” Vidare beskrivs att kläderna 

kommunicerar en mysig känsla, men Anna är fortfarande ”bad ass”. Det finns en 

kontrast i bilderna som beskriver ett motsatspar eller ett dubbelt intryck som eleverna 

beskriver det, det är: liten, mjuk, fin, söt och kramgo sak, samt stor, hård, bad ass och 

tuff sak. Anna bär upp båda delarna av motsatsparet och det är något som fascinerar 

eleverna. Färgerna i attributen förstärker känslan av kontrasterna. Henrik menar att 

den pastellrosa färgen och de blommiga byxorna har en subtil ton som kommunicerar 

trygghet. Medan de grå och svarta färgerna kommunicerar kontrasten av ett lite mer 

hårt uttryck. Henrik menar att bilderna är den perfekta beskrivningen av Anna. 

Anna ger ifrån sig en känsla av att vara lite obekväm med att diskutera sina attribut. 

Hon säger att det inte finns så mycket mer att tillägga tills hon kommer på och 

skriker ut ”Jag tycker om att ha keps på mig!”  Kommentaren ger intrycket av att 
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kepsen är ett betydelsefullt attribut för Anna, men hon har svårt att prata om kepsen. 

Hon säger bara att kepsen är bekväm. Troligtvis är kepsen en sådan naturlig del av 

henne själv, så hon ser ingen mening med att prata om den.  

Anna beskriver posen och kroppsspråket på bild nummer 2 (se bilaga 3) genom att 

berätta att det var Henrik som sa till henne att röra på sig när de fotograferade. Hon 

berättar att hennes hår brukar ”bara hänga” rakt ner, så därför gjorde hon rörelsen för 

att få en förändring i bildernas uttryck. Josefin beskriver att hon får intrycket av att 

håret svävar i vinden på bilden. Eleverna menar att bildens intryck blir spännande 

och livligt genom hårets rörelse.  

Robins visuella identitet 
Robins bilder beskriver eleverna som väldigt olika i sina uttryck (se bilaga 4). Även 

här, precis som med Annas bilder, förs samtalet in på att bilderna uppvisar skarpa 

kontraster. I bild nummer 1 (se bilaga 4) beskrivs Robin som liten, söt och ovanligt 

flickig. Medan bilderna nummer 2 och 3 beskrivs som lite mer mörka i sina uttryck.  

Attributen är av stor betydelse för hur eleverna beskriver kontrasterna i Robins 

visuella identitet. Hanna menar att attributen Robin har på sig i bild nummer 1 

associerar hon med Alice i Underlandet stilen. Hon beskriver att kännetecken för 

stilen är det typiska långa håret och en klänning. Stilen innehåller också många 

färger, något som eleverna blir glada av att se. Josefin observerar att denna flickiga 

stil har tajtare kläder jämfört med de andra två bildernas stilar. Hon observerar också 

kroppsspråket i bilden genom att säga att posen med att kolla ner i marken ger ett 

oskyldigt uttryck. 

Den andra bildens attribut beskriver Josefin som pojkflickig och lite hård. Hon 

motiverar intrycket genom att beskriva att det dels är hennes pose och ansiktsuttryck 

som sänder ut signaler om de känslorna, men även färgvalet på kläderna och skjortan 

som attribut, som enligt hennes mening ”uttrycker killar”. Hon understryker 

kommentaren genom att säga ”yehh I´m a man”, men hon vill inte gärna säga att 

skjortan är en symbol för killar för det tycker hon låter väldigt sexistiskt, men hon 

står ändå för sin åsikt.  

Den tredje bilden tycker eleverna signalerar ett avslappnat uttryck. Josefin beskriver 

att Robin har på sig attributen en jättestor tröja, mjukisbyxor och sockor. Enligt 

hennes erfarenhet är stora kläder det bästa och skönaste som finns. Hon refererar till 

sin egen kunskapsbank av erfarenhet för att konstatera att uttrycket kommunicerar en 

avslappnad känsla. Tröjan Robin har på bilden visar en figur på tröjtrycket. Denna 

figur beskrivs av Henrik som en väldigt muskulös dam, och på tröjan står det 

”muscle mama got your back”. Tröjan kommer från nätbutiken Etsy. Det är en butik 

som säljer både kläder och saker. Där kan privatpersoner eller små företag lägga ut 

sina egna skapelser och märken. De kan exempelvis innebära att en privatperson syr 

på en dekor på ett par jeans och sen säljer det vidare genom Etsy. Henrik beskriver 

att Etsy har fina och billiga saker, med en stor variation av artiklar från tekoppar 

designade som sagoparadis till kläder med karaktärer. Henrik menar att Etsy strävar 

efter det estetiska uttrycket. Det är en nätbutik som eleverna handlar genom. Dem 

beskriver nätsajten som en flashigare variant av Ebay.   

Henrik beskriver Robins visuella identitet i alla tre bilderna genom att sätta in hennes 

stiluttryck i en social kontext:   
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Det är väl lite det också att hon kan ha på sig något som verkligen uttrycker sig 

gentemot normerna, liksom vad folk vanligtvis ha på sig… och de tycker jag 

liksom är rätt starkt och gå ut…(och visa upp) ’jag har på mig det här’ (Henrik). 

Stil kan uppvisa ett ställningstagande och en åsikt till omvärlden, menar Henrik 

genom sin kommentar. Robin visar upp genom stil en sida av sin identitet som går 

emot normerna. Eftersom Henrik tycker att det är starkt gjort så kan det beskrivas 

som ett ställningstagande från Robins sida om hur hon väljer att representera sig 

själv i en social miljö. 

Saras visuella identitet 
Bild nummer 1 (se bilaga 5) beskriver Josefin utifrån färgen blå. Den dominerande 

blå peruken fastnar Josefins ögon för och hon säger att om inte Sara hade haft det blå 

håret så hade stilen varit väldigt ”casuale”. Hon menar att det är normativt att gå 

omkring med linne och jeans, men det blå håret gör stilen avvikande från normerna. 

Stilen blir gladare, mer energifull och personligare med det blå håret, konstaterar 

eleverna. Om man hade täckt för huvudet med den blå peruken så kunde det har varit 

vem som helst konstaterar eleverna. Blått tycker eleverna signalerar en lugn, 

avslappnad, bekymmerlöshet.  

Den tredje bilden är troligtvis tagen i hemmamiljö, i hennes sängkammare, med ett 

grodperspektiv på kameravinkeln som ger henne en känsla av att vara mäktig och 

stor. Eleverna beskriver att hon har på sig attributen skjorta och byxor, och hennes 

frisyr är väldigt slät och strikt. Det ger en väldigt formell signal, menar Hanna. 

Josefin tycker de inte ser så mycket på bilden eftersom bilden är tagen i en mörk 

rumsbelysning, men hon tillägger att det inte gör någonting för de vet ändå hur hon 

ser ut. 

Det första Malin observerar i bild nummer 2 är attributet ”horn” (se bilaga 5). Det 

kommunicerar enligt henne en dyster känsla. Bilden beskriver hon som väldigt mörk. 

Posens komposition gör att bilden ”ser typ bad ass ut”, enligt Malin. Henrik tar vid 

beskrivningen av Saras visuella identitet genom att förklara att han inte alls håller 

med. Han beskriver Saras visuella identitet som mer som argsint, snarare än dyster, 

med en vrede i blicken. Han fortsätter att beskriva Saras identitet utifrån att beskriva 

attributen och posen: 

Horn det speglar liksom att man är ’on edge’. Liksom hon kan stå där och vara 

passiv fast hon fortfarande har det här attackläget lite implementerad i det hon 

har på sig och så. […] Karaktären skriker väldigt mycket och har väldigt mycket 

energi, och är argsint, jag skulle säga att en perfekt bild vore att den istället för 

att sitta på stolen skulle vara att försöka ha den i händerna och försöka kasta den 

på folk, det hade varit en karaktär nog! Ja, lite är väl Sara så men hon är 

fortfarande en väldigt sansad person (Henrik). 

Elever och lärare känner förmodligen igen den bilden av Saras personlighet som 

Henrik målar upp eftersom de deltar med fnissande och skratt.  Anna säger 

medgivande att Sara är väldigt mycket lik den karaktären på väldigt många sätt. 

Henrik instämmer och tillägger identitetens komplexitet genom att säga ”ah, men det 

är en karaktär som är på flera lager, flera nivåer, man måste ha… läsa Sara… vilket 

jag inte har, för att förstå den till fullo.”  

Som slutkommentar på bilderna konstaterar läraren att det är tre helt olika personer. 

Henrik korrigerar henne med att säga att det är tre olika delar av samma person. Det 

var det som läraren menade och konstaterar därför att det är samma sak.  Henrik tar 

vid slutkommentaren och reflekterar högt:  
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Liksom glad, arg, stolt och formell. Det är rätt bra beskrivning, och hur hon 

återspeglar det med de olika kläderna. De är liksom uttrycket hon har i ansiktet 

är… speglas utav kläderna också… liksom det är rätt vanliga kläder på den 

första bilden, och det är liksom ett glatt uttryck… det är vanligt att vara glad 

liksom… Och mycket mörkt […] bilden är mörk […] och sen stolthet… Det är 

skjorta. Det är byxor. Det är en slät […] stil, ytterst formell (Henrik). 

Stil och smak 
Kläderna Henrik har på sig på sina bilder uttrycker, enligt honom själv, i viss mån 

hans smak. Han beskriver att han tycker om både skjortor och kavaj. Han menar att 

han får inspiration av när andra personer har på sig skjorta och kavaj. När det ser 

snyggt ut på andra så berättar han att han också vill ha det. Josefin menar att Henriks 

smak för skjortor är väldigt karaktäristiskt för honom. Hon berättar att skjorta är 

Henriks signatur, det är hans identitet.  

Annas kommenterar sin smak genom att säga att hon tycker om bekväma kläder. 

Hon tycker om bland annat den rosa tröjan hon har på sig på en av bilderna. Den 

beskriver hon som sin bekväma favorittröja.  

Det är en väldig stor variation mellan de klädesplagg eleverna tycker om. 

Klädesplagg de älskar har dock en gemensam nämnare och det är att de är bekväma 

och sköna. Komfort verkar vara den första prioriteringen för att må bra i de 

klädesplagg dem väljer att ha på sig. Estetiska värden finns inte i lika hög grad med i 

beskrivningen av stil och smak. Malin tycker om mjukisbyxor, men det är hemma 

hon tycker om att ha på sig dem. I kommentaren betonar hon därav att det finns olika 

kontexter för kläder.  Henrik tycker om kavaj, det är bekvämt betonar han. Josefin 

berättar att hennes favoritplagg är sin ”tjocktröja”. Hon tycker om den för då slipper 

hon att visa sin kropp. Anna tycker om att ha leggings och fortsätter samtalet med att 

beskriva hur de kan kombineras för allra bästa komfort. Enligt Anna ska kläderna 

antingen sitta tajt nertill och löst upptill, eller tvärtom. Det beskriver hon som en 

skön stil.  Hanna och Josefin håller med. Hanna tilläger vilken klädstil som passar 

bäst i skolans miljö. 

I alla fall i skolan då vill man inte sitta och känna sig jätteobekväm och sitta och 

typ behöva dra ner någonting när någonting är för litet eller nåt… utan i skolan 

ska man… (och så tar hon en paus i sitt berättande, fnissar och titta på läraren 

och fortsätter) … ska man kunna sova i sina kläder typ (Hanna).  

Kläder som eleverna aldrig vill sätta på sig uttrycker dels deras önskan av att 

använda kläder som känns bekväma på kroppen. Hanna vill aldrig sätta på sig en 

magtröja. Josefin vill inte ta på sig linne. Malin tycker inte om kjol. Hanna håller 

med, och viskar fram att kjol gör att ”man känner sig naken”. Lina håller med om 

kjol och tillägger shorts. Alice hänvisar till färg som ett kriterium när hon väljer 

kläder, genom att säga att hon inte vill sätta på sig rosa plagg även om hon tycker om 

färgen. Olivia känner sig osäker, hon vet inte vad det är hon aldrig skulle vilja ha på 

sig. Henrik säger däremot att det plagg han inte tycker om är mjukisbyxor, vilket 

väcker stridigheter hos eleverna eftersom de precis innan sa att det är ett av de allra 

bästa plaggen. Han håller med om att det kan vara jättebekvämt med mjukisbyxor 

och berättar om sin erfarenhet av både mjukisbyxor och onepiece. Men han försvarar 

sig med en lång redogörelse om att mjukisbyxor inte passar hans kropp. Hans smak 

är att ha på sig tajta byxor och något löstsittande upptill. 

Josefin försvarar mjukisbyxornas komfort med argumentet att de är ju luftigt och 

skönt med mjukisbyxor. Hanna flikar in att ”det är ju de som är grejen…” Men 

Henrik hävdar bestämt att han upplever det inte så.  Hanna återgår till att försvara 
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mjukisbyxan genom att säga fler argument, men Henrik står på sig och säger ”om de 

inte sitter tajt här så trillar dem ner”. Då säger Josefin: ”Du får använda din rumpa 

som stöd.” Vilket Henrik tycker är hemskt och samtalet övergår till mummel och 

missnöje. Smak kan alltså ge upphov till motsatta åsikter och motsättningar. Starka 

övertygelser är personliga. De kan vara djupt förankrade och svåra att övertala andra 

om.  

5.3.2 Sammanfattning 
Ungdomarna uppvisar genom sina bilder och kommentarer att den visuella 

identiteten är väldigt komplex. Den visuella identiteten innehåller flera lager och 

nivåer. Därför är det svårt att tolka den visuella identiteten hos en person fullt ut, 

även om man känner en person kan den visuella identiteten vara svår att läsa som en 

text.  

Framställningen av den visuella identiteten kommer till uttryck hos Henrik med 

attributen skjorta och kavaj. Det är kläder som han beskriver som bekväma och 

snygga. Han identifierar sig med kulturevenemanget festivaler, genom att ha på sig 

accessoarerna festivalarmband. Det som är tydligt för Henriks uttryck av sin visuella 

identitet är kroppsspråket. Hans tanke om att han vågar böja sig för sin egen vilja 

syns i hans poserande i bild 2 (se bilaga 2). Vid val av attribut prioriterar Henrik den 

praktiska aspekten. Sekundärt kommer aspekten av attributens bekvämlighet och sist 

kommer den estetiska aspekten som han snarare ser som en bonus.  

Annas visuella identitet beskrivs utifrån attributens bekvämlighet och dess starka 

kontraster. Det framkommer tankar hos ungdomarna om att bekvämlighet är något 

som upplevs genom erfarenhet och att fenomenet är förknippat med en äldre 

generation. Annas visuella identitet bär på ett motsatspar, ett dubbelt intryck 

konstaterar ungdomarna. De beskriver motsatsparets konraster med orden: liten, 

mjuk, fin, söt och kramgo sak, samt stor, hård, bad ass och tuff sak. Attributens 

färgval förstärker motsatsparet av mjuk och hård. Anna uppvisar känslor av att vara 

obekväm med att prata om sin visuella identitet.  

Robins visuella identitet diskuteras utifrån dess kontraster. Hon uttrycker sig mot 

normerna med sitt stiluttryck, en handling som beundras. Bild nummer 1 (se bilaga 

4) beskrivs som ovanligt flickig genom att hon bär attributen långt hår och klänning. 

Associationer om att Robin representerar stilen från sagan Alice i Underlandet 

kommer på tal vid diskussionen om bilden. Det finns stilelement och tecken i bilden 

som ungdomarna kopplar ihop med den stilen. En viktig del i bilden är även 

poserandet med den nedslagna blicken i golvet. Kroppsspråket är en del i 

kommunicerandet av den visuella identiteten. Bild 2 (se bilaga 4) uttrycker ”killar”, 

menar en av ungdomarna. Det är pågrund av att Robin bär attributet skjorta, en 

symbol som förknippas med att tillhöra det mannliga könet.  Bild 3 (se bilaga 4) 

signalerar ett avslappnat uttryck med bekväma, mjuka och lössittande kläder. Tröjan 

som Robin har på sig har ett tröjtryck med en illustration av en muskulös dam och en 

text där det står ”muscle mama got your back”. Tröjan kommer från nätbutiken Etsy. 

Det är en butik som ungdomarna handlar genom. Etsy strävar efter det estetiska 

uttrycket på de kläder och saker som de säljer.  

Saras visuella identitet diskuteras utifrån ett stort spektrum av signaler. Hon sänder 

signaler om normalitet, personlighet, formallitet, vrede och tecken av dysterhet. Alla 

tre bilderna är väldigt olika varandra, men de är alla en del av Saras identitet som 
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kommer till uttryck visuellt genom stil. Det är en komplexitet som ungdomarna och 

läraren förundras av.  

Att välja stil utifrån smak är ett fenomen som engagerar alla ungdomarna. Smaken är 

ett element som påverkar hur ungdomarna klär sig. De vet vad de tycker om att ha på 

kroppen och de vet vad de inte vill ha på kroppen. Det som utmärkte ungdomarnas 

smak var att attributen ska vara komfortabla och bekvämliga. Kläder ska enligt deras 

mening sitta skönt på kroppen. De kläder som de inte vill ha på sig är obekväma 

kläder som visar kroppen. Det som framkom under resonemanget var att smak är 

personligt och det kan väcka olikartade åsikter. Henrik tyckte inte om mjukisbyxor 

eftersom de är enligt hans smak inte komfortabla, något som de andra eleverna inte 

kunde acceptera och en debatt uppstod.  

5.3.3 Stilens sociala betydelse och påverkan 
Att visa åsikter via kläder inom till exempel politik, religion, sexualitet eller yrke är 

något som ungdomarna inte bryr sig om. Hanna berättar att det tar tid att hitta vem 

man är, hon anser att man provar runt tills man hittar sin klädstil. En klädstil som 

man tycker att ”den är jag” och att stilen kan uttrycka vem man är som person.  

Henrik betvivlar att ett klädesplagg kan visa alla dessa aspekter i form av åsikter. 

Han berättar att han är religiös, men det är inget som syns på honom. När exemplet 

om att ha på sig ett halsband i form av ett kors tars upp berättar han att han ibland 

kan ha på sig en tröja där det står svenska kyrkan distriktsstyrelsen, men den har han 

främst för att den är bekväm snarare än att visa att han är med i distriktsstyrelsen.   

Anna delger att hon inte vill visa upp sina åsikter eller sin personlighet. Det är något 

hon vill behålla för sig själv. Hon tycker att det är läskigt i fall någon som inte 

känner henne kan läsa vem hon är genom de tecken hon bär. Däremot är det 

acceptabelt om personer som känner henne kan se vem hon är. Hon berättar att hon 

tycker om att variera sin stil ganska mycket och indikerar därigenom att hon byter 

stil för att människor inte ska kunna läsa hennes visuella identitet. Anna berättar 

vidare att hon har haft perioder då hon har burit ett halsband i form av ett kors, men 

orsaken till denna handling är inte att hon är kristen utan att hon fick korset av sin 

bästa vän i present. Så det kan finnas många orsaker till att man har olika attribut och 

första intrycket kanske inte alltid kommunicera hela sanningen. I detta fall hade 

Anna inte ett kors för att hon var kristen utan för att hon fick det i present av sin 

bästa vän. 

Henrik för in samtalet om åsikter på problematiken om att uttrycka sin nationalitet. 

Som exempel jämför han den svenska nationaliteten med den amerikanska. Han 

tycker att vi är väldigt svenska av oss i Sverige och menar att vi gör ingenting. På 

bussen sitter alla för sig själva. Han tycker svenskar är lågmälda och håller saker för 

sig själva. Till skillnad från den amerikanska nationaliteten som stolta bär upp sin 

amerikanska flagga och vågar visa genom sin visuella identitet att de är stolta 

amerikaner. Om man som svensk bär en svensk flagg tars man för att vara rasist, 

menar Henrik. Gult och blått som färgkombination ska man helst undvika. Josefin 

instämmer i problematiken om att man kan uppfattas som rasist om man bär 

attributen för den svenska flaggan. Hon berättar att hon äger några svenska-flaggan-

tröjor, men har svårt för att bära dem eftersom hon är brunögd och brunett. Det hon 

menar är att när alla dessa tecken bärs samtidigt så kommunicerar det 

representationen för en rasist. Att ha attributet svensk flagga på sig tycker eleverna 

känns provocerande. De kopplar bärandet av svenska flaggan på kroppen till rasism. 
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Malin säger att ”de är störande för om vi går med en sverigeflagga så är det ju liksom 

rasism”. Eleverna skulle i de dagarna intervjun utfördes vara med på ett evenemang 

där de skulle gå omkring i kartonglådor som de skulle dekorera. De visste inte hur de 

skulle dekorera lådorna så då sa läraren när vi pratade om svenska flaggan att de 

kunde ha svenska flaggan som tema och bära varsin svensk flagga. Eleverna ställde 

sig undrande till detta tema eftersom det tyckte att det vore rasistiskt. Men då 

uppmanade läraren att vända på steken och se till så det inte blir rasistiskt. Det kunde 

bli mer som provocerande konst. Hanna nappade på idén och sa ”Ja, kan inte vi göra 

det. Vara de utstötta på en kartong.” 

Stil och klädval  
Vid frågan om hur ofta ungdomarna ändra sin stil svara Hanna meddetsamma ”varje 

dag”.  Josefin berättar att hon ändra stil efter kontexten, genom att säga att i skolan 

ser hon ut på ett sätt och ifall hon ska göra något speciellt kan hon se väldigt proper 

ut om hon vill. Men oftast orkar hon inte se proper ut. Henrik undrar om innebörden 

med stil och frågar:  

Menar du stil liksom att (…) en längre period har en och samma så här tema (…) 

eller typ liknande kläder eller hur syftar du på (…) stil. Menar du att man kan ju 

en av dagarna ha på sig till exempel en vecka ha på sig väldigt korta saker… 

Kort kjol, korta shorts… liksom en t-shirt där uppe medans en annan vecka så 

kör du långkjol, byxor och liksom hela de. Är de två olika stilar eller menar du 

att liksom de är färgerna som det anspelar eller…? (Henrik)  

Omedveten om att han själv precis hade definierat begreppet stil blev svaret att stil 

inbegrep allt det han sa. Men för att förtydliga frågan ställdes en ny fråga, nämligen 

”När ni gick i 9:an, såg ni ut som ni ser ut nu?” Alla svarar unisont nej. Henrik 

berättar att stilbytet handlar om att man kommer in i en ny umgängeskrets och det 

påverkar ens val. Josefin berättar att en förändrad umgängeskrets innebär att man tar 

chansen att få ändra på sig genom sin stil. Henrik instämmer och berättar vidare: 

Vissa tar ju chansen. (…) De är liksom… fick vara i den andra gruppen… nu vill 

jag släppa mig fri liksom för att när du kommer in i en grupp sakta men säkert så 

liksom folk börjar liksom likna varandra om du har umgängeskrets så liksom alla 

har nåt drag på sig. Det kan vara hur dem agerar eller hur dem klär sig, det beror 

liksom på vilken sorts grupp du är med i (…) Det jag ville säga var att när du 

byter umgängeskrets så kommer du att påverkas utav den nya kretsen (Henrik).  

Henrik utvecklar tanken ytterligare med att redogöra på vilket sätt individen 

påverkas. Ens egna personliga stil påverkas av umgängeskrets exempelvis vilket 

arbete man har. Han redogör för hur umgängeskretsen påverkar individens 

personlighet:  

Var i samhället du befinner dig speglar liksom väldigt mycket (…) hur du känner 

dig som person. Vem vill du vara och liksom alla dessa aspekter ändrar vilken 

stil du tar på dig, och det är i alla fall dom fall jag har bytt stil… är när jag bytte 

klass eller nåt sånt, när man kommer in i ny umgängeskrets (Henrik). 

Malin menar att egentligen har man inte samma klädstil varje dag, utan det är 

beroende av vad du känner för att ha på dig.  Hon fortsätter med att berätta att 

klädstilen inte är konstant, det är samma plagg men stilkombinationerna kan varieras. 

Valet av kläder påverkas också av den praktiska aspekten av vad som är smutsigt, 

berättar Hanna.  
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Anna berättar om sin erfarenhet beträffande stilval. Hennes stil är oförändrad, den 

har inte ändrats så mycket sedan årskurs nio. I sitt stilval påverkas hon av sina egna 

personliga känslor och tror inte att omgivningen påverkar henne. Hon säger:  

Alltså jag har inte brytt mig så där speciellt mycket vad jag har på mig utan det 

är så här vad jag känner för. Det är bara… jag kan bara ta på mig någonting 

fluffigt och sen nästa dag ha t-shirt och mjukisbyxor, det har liksom alltid varit 

så så länge jag kan minnas, jag har aldrig brytt mig om vad andra… för jag… för 

det ha varit så roligt jag har umgåtts med människor som är heeelt olika på vad 

de hade på sig, alltså de hade på sig jättesvarta jättepunkiga kläder och så 

kommer jag där med rosa tröja typ… och sen nästa dag kan jag ha på mig 

klänning och då känner jag att jag vill det. Det är inte för att någon annan 

påverka mig utan jag är ganska så här… jag tror inte jag påverkas så mycket. 

Utan jag har på mig det jag känner för (Anna).  

Josefin berättar om sin erfarenhet av stilbyte och perioder med olika stilar. Hon 

berättar att när hon gick på högstadiet så hade hon en emoperiod. Senare övergick 

hon till en dekoraperiod. Dekorastilen beskrivs som en stil där man bär olika attribut 

som en massa färgglada kläder, tyllkjolar, en massa grejer i håret och benvärmare. 

Josefin hade den stilen på högstadiet, men inte nu. Hon förklarar förändringen med 

att säga att man tappar intresset och att stilen inte känns som ens egen stil längre. Stil 

handlar om att experimentera mycket. Hon tillägger att nu ska hon byta skola igen så 

då är det väl dags att byta stil igen. Läraren frågar om det är riktigt säkert, vilket 

Josefin tror är en fråga om hennes stilbyte och svarar ”ja, alltså jag har pundarstilen 

nu och det är inte så fint.” Läraren rättar till missförståndet genom att säga ”jaha, jag 

tänkte på att byta skola jag”. Henrik kommenterar Josefins stilbyten med att mena att 

samhället påverkar hur vi klär oss. Han menar att samhällets sociala ändringar 

påverkar hur ungdomar ändrar sin klädsel.  

Anna gör en reflektion och säger att hon tror att hennes syskon har påverkat hennes 

klädstil. Hon berättar att när hon var liten så brukade hennes storebror bära 

mjukisbyxor, en tröja och keps. Medan hennes systers stil alltid var jätteljus, 

jätterosa och lite flickig. Inte flickig med string, utan med blommigt och rosa, berätta 

Anna. Så hon tror att hennes syskons stil har påverkat henne och att hon därav har 

använt lite av bådas stilar i sitt egna stiluttryck.   

Vid val av klädsel inspireras och påverkas ungdomarna av praktiska element i form 

av humör, väder, årstid, vad som är rent och vad man hittar i garderoben. Josefin 

berättar att hon inte tror så många i klassen bryr sig om vad de har på sig och 

fortsätter kommentaren med att göra en imitation på någon som kan uppfattas som en 

stereotyp. Hon försöker imitera en fåfäng person som tycker det är svårt att matcha 

sina kläder. Eleverna i estetklassen är enligt deras egen mening mer ”här hade vi rena 

kläder typ”, med andra ord praktiska.  

Processen vid valet av klädsel berättar Olivia börja med att man har en idé men sen 

brukar det inte gå som man har tänkt sig och därav brukar det sluta med att det blir 

en tröja man tar på sig. Josefin beskriver sin klädvalsprocess på följande vis:  

Först kollar jag: liksom vad är rent, vad kan jag tänkas ha på mig idag, vad har 

jag haft på mig innan i veckan, vad är snyggt tillsammans, och sen… utgår jag 

liksom från alla dessa aspekter liksom… ’det där är skönt också’ då tar jag det 

(Josefin).  

Josefins process visar att de praktiska och bekvämliga aspekterna hos stil sätts i 

fokus.  
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Trender och normer 
När eleverna samtalar om trender så frågar Josefin sina klasskamrater om det inte har 

varit trendigt i några år nu att man ska vara lite geeky och bohem. Hanna fyller i med 

att säga att man ska ha söndertrasade byxor och indianstil på tröjan för att passa in i 

den bohemiska stilen, eller det här med att man ska ha fluga och skjorta och refererar 

därmed till den trend Josefin kallade geeky. Henrik tar upp trenden hipster. En trend 

som innebär att man ska gå runt med solglasögon, säger en av ungdomarna. 

Hipstertrenden startade genom att folk började mer och mer handla på secondhand, 

menar Henrik. Människor upptäckte att secondhand kläder var väldigt estetiskt 

tilltalande, menar ungdomarna. Henrik säger att secondhand-kläderna jeans och 

flanellskjorta är snyggt, men det är inga nya kläder och ändå är de trendigast. Josefin 

flikar in med att delge att hon är osäker på vad som är trendigt nu. Malin förklarar att 

attributen trasiga jeans är fortfarande modernt och alla tjejer ska gå omkring i 

blommiga klänningar. Henrik konstaterar att modets trender är kroppsfixerat. Han 

menar att normen är att tjejer ska visa mer av sin hud. Han berättar att modet just nu 

är genomskinliga tröjor som man ser igenom. Hanna instämmer med 

kroppsfixeringen och ger magshorts och jättekorta kläder som exempel. Josefin säger 

förfärat att trenden är att ”visa halva skinkorna!” Det blir mer lättklätt för varje år 

säger Henrik förfärat. Hanna håller inte med, hon tycker att det har varit lättklätt 

länge. Hon berättar om när hon gick i mellanstadiet hade alla tonåringar jeans som 

gick ner till halva rumpan och så syntes stringen som gick upp över höfterna.  

Ungdomarna instämmer och Henrik ändrar sin tanke till att säga att det lättklädda har 

sina perioder och säger ” att någonstans gick det tillbaka till lite mer påklätt och sen 

gick det utför igen”.  

Modetrenders normer påverkar i högsta grad hur du blir behandlad, menar Malin. 

Hon tycker det är jobbigt med mode. Om man inte följer modet så blir man utstött, 

eftersom normen är att följa modet. Det tycker hon är fult och det påverkar ens 

identitet. Hon tar upp Josefins emoperiod som ett exempel på avvikelse från normer, 

och drar slutsatsen att människor tycker bara det är allmänt fel på en om man går 

klädd i den stilen. Den visuella identitetens uttryck kan leda till att man inte ens vill 

prata med den personen. Slutsatsen Malin drar är att mode verkligen kan påverka.  

Henrik för in tanken på hur olika trender når olika samhällsklasser. Det är som två 

olika världar som når två olika publiker, men ändå är de båda det senaste modet. Han 

nämner det jättegalna exklusiva modet som är estetiskt tilltalande, exempelvis modet 

Lady Gaga kan ha på sig i sina showframträdanden, men det når aldrig ut i butikerna. 

Det är mode som är utom räckhåll. De kläderna är till för en annan värld av shower 

och catwalks, kläder man tjänar pengar på bara genom att visa upp dem. Fenomenet 

tycker han är intressant, att skapa kläder för att visa upp som konstverk.  

För att få reda på elevernas tankar om vilka klädnormer som finns i skolan ställs 

frågan om det normala utseendet. Om man studerar på denna skola och vill se normal 

ut vad ska man ha på sig då? Josefin säger att en normal elev har på sig ett vanligt 

linne med ett par jeans, ett par converse och en cardigan. De andra eleverna håller 

med. Hanna tillägger en jeansväst. Henrik tycker att man ska ha en militärjacka 

också om man vill vara normal för han har observerat att väldigt många ungdomar 

har det och jeans. Jeans är i alla fall ett vinnande koncept för alla har jeans, 

konstaterar han. Vidare beskriver han att jeansen ska sitta hårt om rumpan och vara i 

din storlek eller i storleken under.  
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Vid frågan om det är viktigt med vilket märke det är på kläderna svarar eleverna 

unisont nej. För att utveckla tankarna används exemplet äkta Converseskor, en lite 

dyrare märkessko (en populär sko bland ungdomar vid denna period), och icke 

Converseskor, som bara är vanliga billiga canvasskor utan något speciellt märke. 

Hanna utropar spontant att hon aldrig har förstått grejen med märkeskläder. Hon 

undrar vem man försöker impa på. Tanken kan kopplas till kläders makt och 

prestige. Josefin svarar viskande att man med märkeskläder vill visa att ”jag är rik”. 

Henrik utvecklar tanken med att säga att märkeskläder har två aspekter. Den första 

aspekten är enligt honom att märkeskläder har oftast en unik design, det är bara de 

klädesplaggen som ser ut så. Den andra aspekten menar Henrik är att visa att man är 

rik och har råd att köpa det här märket, därav en markör för att signalera rikedom. 

Han illustrerar signalerandet av rikedom med bilmärket Rolls Roys. Det är ett märke 

som signalerar rikedom, menar han. Anna berättar att hon använder märkeskläder 

som en inspirationskälla. Hon berättar att hon ibland brukar gå in i märkesbutiker 

bara för att plåga sig själv med saker hon inte får köpa för att hon inte har råd att 

köpa de sakerna. Anna anser att märkeskläder inte fyller någon viktig funktion, de är 

bara dyra. Hon är väldigt ekonomiskt sinnad när det gäller kläder och menar att 

skillnaden mellan vanliga kläder och märkeskläder inte är så stor. Det är priset som 

är den stora skillnaden mellan kläderna anser hon. Märket konstaterar hon syns ju 

inte ens, det sitter inne i klädesplagget. Om man köper dyra märkeskläder tycker 

Anna att de ska fylla funktionen av att synas. Märkeskläders funktion av att uttrycka 

något unikt betvivlar Josefin. Hon anser att det finns andra kläder som liknar 

märkeskläderna, därav tycker hon det är onödigt att köpa dyra märkeskläder. Likaså 

ifrågasätter Hanna märkeskläders unika funktion med att konstatera att inget 

märkesplagg är unikt egentligen eftersom det görs kopior av dem. Josefin ger Gucci 

väskor som exempel på märkesaccessoarer som kopieras.  

Enligt Henrik är märket en benämning för själva produkten oavsett vilket märke den 

kommer ifrån. Han kanske menar att märket är produkten och produkten är märket, 

det finns en nära relation mellan ett märke och en produkt. Henrik ser det som att 

samhället är orsaken till att märket Converse betyder canvassko. Att det fanns skor 

som hette canvasskor var ny information för vissa elever och att canvas är själva 

tygsorten som skon är gjord av. De tar in den nya informationen men konstaterar att 

de kommer fortsätta kalla alla skor gjorda av canvas för Converse.  

Eleverna för in samtalet på ämnet märkeskläders kvalité. Josefin påstår att märket 

Converse brukar hålla längre än fejkskor, men om fejkskorna går sönder så är det 

bara till att köpa ett par nya igen för 100 spänn. Så hon anser att märkeskläder är 

inget för henne, även om de innebär kvalité så finns det billigare kopior som kan 

ersätta dem.  Eleverna konstaterar att de inte tycker det är värt att köpa märkeskläder. 

Henrik fortsätter på tanken med märkeskläders kvalité och menar att stora märken 

måste skapa kvalité för de har ett rykte att leva upp till, men det är inte garanterat att 

märkeskläder står för kvalité. Hanna delger att enligt hennes erfarenhet har inte 

Converseskors kvalité. Converse går sönder lika snabbt som alla andra skor.   

Förebilder och reklam 
Det som inspirerar stiluttrycket menar Hanna är om du har ett favoritband eller något 

liknande, och det är en tjejsångare i bandet. Då kan man se vad hon har på sig och 

inspireras. Hanna menar att man kan tycka att det sångaren har på sig är snyggt och 

då kan man ta på sig något liknande. Hon menar att förebilder inspirerar.  
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Eleverna tycker inte reklam inspirerar deras stiluttryck, exempelvis reklam via tv 

eller skyltfönster. Däremot fyller reklam funktionen av att påverka stiluttrycket, 

menar Josefin. Reklam påverkar henne på ett undermedvetet sätt. Hon berättar om 

när hon ser en reklampelare för exempelvis Hennes & Mauritz så fastnar bilden av 

reklamen i hennes minne som hon undermedvetet tänker tillbaka på när hon är 

hemma och kollar i garderoben om vad hon ska ha på sig. Då använder hon reklamen 

som en riktlinje för vad som är modernt. Hon tänker på trender, men hon bryr sig inte 

om dem. Henrik leker med tanken om normer och säger skämtsamt till Josefin att om 

reklampelarens modell inte hade haft kläder så kanske du hade påverkats till att gå 

omkring utan kläder. Eleverna leker med tanken om att bryta klädnormernas trender 

och försöker föreställa sig hur det skulle vara om alla gick omkring nakna. De anser 

att tanken är främmande men ändå väldigt cool.  

Läraren berättar en erfarenhet om hur hon en gång frågade elever i en 

grundskoleklass i nian om de var påverkade av reklam. Hon bad dem elever som 

hade Leivis- jeans på sig att ställa sig upp, och det var så gott som allihop. Leivis- 

jeans var de jeans som var populära då, berättar läraren. Antingen köpte man det 

märket eller så åkte man till Ö & B och handlade jeans. Hon avslutar erfarenheten 

med att säga att eleverna var påverkade medvetet och omedvetet.  

5.3.4 Sammanfattning  
Ungdomarna betvivlar att en persons visuella identitet kan visa alla former av åsikter 

som den besitter, det vill säga åsikter inom politik, religion, sexualitet och yrke. 

Även om en visuell identitet visar tecken på åsikter så menar en av ungdomarna att 

det inte är önskvärt att visa det från hennes sida. Hon varierar helst sin stil ganska 

mycket och indikerar därigenom att hon byter stil för att människor inte ska kunna 

tolka hennes visuella identitet. Attribut i form av religiösa tecken kan användas för 

andra orsaker än att visa att man är en religiös person. Som exempel berättar en av 

ungdomarna att den bär en tröja med ett kristet tryck på pågrund av att den är 

bekväm och en annan ungdom har haft på sig ett halsband i form av ett kors därför 

hon har fått det i present av sin bästa vän. Orsakerna till att ungdomarna bär religiösa 

attribut är inte pågrund av att de är kristna eller vill visa att de är kristna. De menar 

att det inte är betydelsefullt att visa i sociala sammanhang att man har religiösa 

åsikter.  

Identiteten kan visa en persons nationalitet, menar en av ungdomarna. Genom 

attribut och kroppsspråk kan personer visa vilket land dem tillhör. Exempelvis 

svenskar sitter för sig själva och behåller saker för sig själva, medan amerikaner är 

stolta nationalister som vågar visa att de är amerikaner genom att bära den 

amerikanska flaggan. Om en svensk har på sig den svenska flaggan så kan den tars 

för att vara rasist, menar ungdomarna. Färgkombinationen blått och gult ska man 

helst undvika i de attribut man bär, menar ungdomarna. De menar att om man visar 

att man är en stolt svensk nationalist så kan det tolkas som att man är rasist, det är 

betydelsefullt att inte uppvisa denna åsikt eftersom man då kan bli utstött socialt sätt.    

Stil kan ha flera betydelser konstaterar en ungdom. Stil kan handla om att bära ett 

tema, att ha liknande kläder under en längre period eller att stilen handlar om färg. 

De flesta ungdomarna säger att de ändrar sin stil väldigt ofta. Stilen ändras varje dag, 

säger en av ungdomarna. Stilens utformning är beroende av vad man känner för att 

ha på sig och vad som är smutsigt, vilket kan variera från dag till dag. Kontexten är 

avgörande för vilken stil ungdomarna bär. En ungdom berättar att hon har en stil i 

skolan och en annan mer proper stil vid sociala tillfällen som kräver det av henne. 
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Umgängeskretsen är avgörande i stilens utformning menar ungdomarna. När de byter 

umgängeskrets, exempelvis byter skola, så byter de oftast stil också för att anpassa 

sig till den nya sociala kontexten. En av ungdomarna tycker att man i en grupp inte 

måste ha en enhetlig stil. Hon berättar att hon har umgåtts med människor som har 

burit kontrasterande stiluttryck, olikheter som punk och flickigt rosa som stil. En av 

ungdomarna berättar om sin erfarenhet av olika perioder av stilbyte. När hon gick på 

högstadiet klädde hon sig i stilen Emo och sen lite längre fram i stilen Dekora. 

Stilförändring handlar om för henne att hon inser att stilen inte passar hennes 

identitet längre, därav experimenterar hon med stilar för att komma fram till vem hon 

är. Hennes stil nu är pundarstilen, men den funderar hon på att byta ut eftersom hon 

ska byta skola.  

Klädval kan påverkas av olika faktorer. Dels kan påverkan finnas i den sociala 

familjesfären. En ungdom berättar att hennes stil är påverkad av hennes syskon. 

Hennes stiluttryck är ett mellanting mellan syskonens stiluttryck. En annan faktor 

som påverkar klädvalet är den praktiska faktorn, som ungdomarna beskriver är 

beroende av humör, väder, årstid, vad som är rent och vad man hittar i garderoben. 

Esteteleverna tycker att de är mer praktiskt sinnade när det gäller stil än många andra 

elever som de tror bekymrar sig mer än dem för vad som matchar och vad som är 

trendigt inom modet. Val av klädsel är en process. En ungdom berättar att processen 

brukar börja med en idé om klädval, men sen brukar den inte förverkligas. Vid 

klädvalets process menar några av ungdomarna att den praktiska och bekvämliga 

aspekten sätts i fokus.  

Trendiga stilar som har funnits i några år är Geeky och Bohem, konstaterar 

ungdomarna. Geeky är en stil som innebär att man bär attributen fluga och skjorta. 

Bohem är en stil där man har på sig attributen söndertrasade byxor och indianstil på 

tröjan. En annan trendig stil är Hipster som innebär att man ska bära attributet 

solglasögon. Den stilen började med att fler människor fick intresse för second hand, 

tror ungdomarna. Andra attribut som är trendiga är trasiga jeans och blommiga 

klänningar. Ungdomarna konstaterar förfärat att modets trender är väldigt 

kroppsfixerat. Modet innebär att ungdomar ska visa sin kropp genom att bära 

genomskinliga plagg, lågt skurna jeans, samt jättekorta shorts och kjolar.  

Modetrenders normer har social betydelse i form av att det påverkar hur man blir 

behandlad. Om man väljer att inte följa trender eller ser ut på ett speciellt sätt, som 

exempelvis stilen Emo, kan det leda till att man blir behandlad annorlunda. 

Ungdomarna tycker inte om att människor bedömer varandra utefter vad de har på 

sig. Det visuella stiluttrycket bör inte vara avgörande för om det går att samtala med 

en person eller ej, tycker en ungdom. Det finns trender för olika samhällsklasser, 

menar en annan ungdom. Med det menar han att det finns ett exklusivt mode som är 

till för beskådan som inte når ut till någon stor publik, till exempel Lady Gaga stilen.  

Den normativa stilen på estetelevernas skola är att som ungdom bära attributen jeans, 

linne, converseskor och en cardigan. Även attributen jeansväst och militärjacka är 

vanligt förekommande bland ungdomarna på skolan. Helst ska jeansen sitta hårt 

kring rumpan om man vill se ut som alla andra.  

Märkeskläder anser ungdomarna inte har någon betydelse för deras sociala krets. De 

erkänner dock att märkeskläder har betydelsefulla sociala aspekter genom att besitta 

unicitet och signalera rikedom. Ungdomarna resonerar kring märkeskläders unicitet 

och kvalité. De kommer fram till att märkeskläder inte är unika eftersom de görs 



30 

 

kopior av dem och att Converseskor som är en lite dyrare märkessko är inte bättre i 

kvalité än vanliga billiga canvasskor.  

Ungdomarna kommer fram till att förebilder inspirerar dem i deras stiluttryck. Det 

kan exempelvis komma till uttryck genom att inspireras av en artist eller musikers 

attribut. Påverkan sker oftast undermedvetet via reklam. Reklamen kan bli en 

riktlinje för att veta vilka trender som är moderna för tillfället.  

5.4 Resultatanalys 

Ungdomarnas bilder och kommentarer uppvisar att den visuella identiteten hos 

ungdomar är väldigt komplex. Den visuella identiteten innehåller flera lager och 

nivåer. Därför är det svårt att tolka den visuella identiteten hos en person fullt ut, 

även om man känner en person kan den visuella identiteten vara svår att läsa alla 

delar hos den personen som en text bärande av betydelser.  

I framställningen av den visuella identiteten är faktorer och fenomen som attribut och 

kroppsspråk viktiga för att visa sin identitet. Vid val av attribut prioriteras den 

praktiska aspekten främst bland esteteleverna. Attributens estetiska värde är inte lika 

prioriterat. Resultatet visar att de attribut ungdomen framställer sig själv igenom kan 

uppvisa starka kontraster. Samma person kan välja att visa upp sin visuella identitet 

genom ett varierat attribututbud. Det kan komma till uttryck i att visa upp ett 

motsatspar så som mjuk och hård. Två helt olika uttryck men ändå tillhörande 

samma visuella identitet. Det påvisar den visuella identitetens komplexitet. 

Attributen kan även innehålla en laddning av ett socialt värde, genom att vilja 

förknippas med en viss kulturaktivitet. Ett exempel är festivalarmband från olika 

festivaler som genom attributet identifierar personen med festivalkulturen. I 

ungdomarnas tankar framkommer det att bekvämliga attribut är något man erfar. 

Bekvämlighetens fenomen är något som ungdomarna värdesätter men som de också 

förknippar med en äldre generation. En kombination av attribut kan bilda en 

representation. Det framkommer genom att en ungdom refererar Robins stil till sagan 

Alice i Underlandet på grund av att hon bär attributen långt hår och klänning. 

Attribut kan också ge en genusbaserad värdeöverföring. En ungdom menar att 

attributet skjorta är en symbol som representerar killar.  

Kroppsspråket kan visa en persons vilja och energi, exempelvis att ungdomen vågar 

böja sig för sin egen vilja eller att den uppvisar en positiv energi. En pose i form av 

en nedslagen blick sänder också ut signaler om den visuella identiteten.  

Den visuella identiteten kan sända ut många olika signaler. Den kan signalera 

individualitet, normalitet, formallitet och argsinthet. En persons visuella identitet kan 

visa alla dessa sidor. Vilket kan ge upphov till förundran och en kluvenhet i hur 

signalerna ska tolkas.  

Framställningen av sig själv genom stil kan uttrycka sig mot normerna. Esteteleverna 

beundrar varandra för att de vågar var normbrytande i sitt stiluttryck.  

I framställningen av sig själva framkommer det att ungdomarna handlar kläder och 

accessoarer genom nätbutiken Etsy. Det är en nätbutik som eftersträvar det estetiska 

värdet i de föremål de säljer. Paradoxalt nog menar ungdomarna att det estetiska 

värdet inte är så viktigt i deras stiluttryck utan dem eftersträvar komfort. I 

kommentaren om Etsy´s estetiska värde motsäger ungdomarna sig själva, och 

intrycket ges att det estetiska värdet i framställningen av sig själva är mer 

betydelsefullt än vad de vill framhålla.  
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Fenomenet smak engagerar och påverkar ungdomarnas stiluttryck. Olikheter i smak 

kan ge upphov till debatt. Ungdomarnas smak visar sig vara ett fenomen kopplat till 

personligheten. Smaken är individuell, men den kan också vara gruppanpassad så om 

ett antal ungdomar har samma smak kan de finna samhörighet genom att tycka 

likadant. Smaken bland ungdomarna visade på att de värdesätter bekvämlighet och 

de finner obekvämt mode icke önskvärt i sitt stiluttryck. Obekvämt mode är kläder 

som visar kroppen och kläder som sitter felaktigt på den personliga kroppen.  

Åsikter är företeelse som esteteleverna menar att de inte bryr sig om att visa genom 

sin visuella identitet. De tror att den visuella identiteten inte kan uppvisa alla former 

av åsikter inom områdena politik, religion, sexualitet och yrke. Därmed menar de att 

den visuella identiteten kan visa vissa delar av de åsikter en person besitter, men inte 

alla. Att visa åsikter med den visuella identiteten är inte alltid önskvärt. En ungdom 

informerar indirekt om att hon varierar gärna sin stil med avsikten att människor inte 

ska kunna tolka hennes visuella identitet. Ungdomarna ger exempel på att religiösa 

symboler kan ge missvisande signaler, genom att ge upphov till att få betraktaren att 

tro att en person är mer religiös än vad den egentligen är. Ungdomarna bär religiösa 

symboler på grund av att klädesplagget är bekvämt eller på grund av att det är en 

gåva. En annan form av åsikt en individ kan visa är sin åsikt om nationalitet. 

Ungdomarna menar att det är fult att visa att man är svensk genom att bära attribut 

som förknippas med den svenska flaggan, eftersom dessa attribut kan ge upphov till 

att man representerar en rasist. Att visualisera en nationalistisk åsikt är av social 

betydelse, eftersom det kan påverka hur individen som visar de nationalistiska 

tecknen blir behandlad. Det kan ske i form av att bli utstött i sociala sammanhang, 

menar ungdomarna. Att visa en nationalistisk åsikt är något ungdomarna försöker 

undvika. De vill inte ens bära färgkombinationen blått och gult. Den tanken som 

ungdomarna lyfter fram visar att de tänker på vilka åsikter de vill visualisera och 

vilka åsikter de inte vill visualisera med sin kropp. De åsikter dem väljer kan leda till 

sociala konsekvenser i form av att bli utstötta, vara avvikande eller annorlunda. 

Därmed motbevisar ungdomarna sig själva genom det som de sagt tidigare under 

intervjun, vilket kanske påvisa att de omedvetet väljer vilka åsikter de visar med sin 

visuella identitet.  

Den visuella identiteten kommer till uttryck genom stil. Stil är ett begrepp som kan 

förknippas med ett tema, en likartad förekommande klädsel under en längre period 

eller färgkombinationer. Majoriteten av ungdomarna berättar att de byter stil ofta, 

vilket kan innebära nytt stilbyte från dag till dag. Med dagligt stilbyte menas en ny 

kombination av de kläder ungdomarna äger. Stilens klädval är främst beroende av 

praktiska faktorer, så som humör, väder, årstid, rena kläder och vilka kläder som 

finns tillgängliga i garderoben. Klädvalet är en process som kan innehålla idéer som 

prövas och omprövas. I fokus av processen framhävs de praktiska och bekvämliga 

aspekterna av klädseln. Den praktiska faktorn av stilens uttryck verkar vara ett 

fenomen som esteteleverna tycker är utmärkande för dem som grupp. Esteteleverna 

verkar ha en uppfattning om att elever i andra klasser är mer fåfänga än dem när det 

gäller mode, och att andra elever har bekymmer i klädvalets process om hur stilar ska 

matchas på bästa sätt. En stil kan innebära en daglig variation av klädsel, men det går 

också att iaktta stil i en större bemärkelse än kombinationen av klädsel. Stil kan avse 

vara ett enhetligt uttryck tillhörande en längre tidsperiod. Stiluttrycket en av 

ungdomarna hade på högstadiet var Emo, och senare hade hon stilen Dekora. De 

stilarna testade hon för att se om de passade hennes personlighet. När de inte kändes 

som att de tillhörde hennes personlighet längre gick hon vidare till en ny stil. Hennes 
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stilbyte handlar om att experimentera med identiteten, så att stil och identitet 

överrensstämmer med varandra. Det är ett utforskande av den visuella identiteten 

som utförs som ett sätt för att komma fram till vem man är som individ. En annan 

ungdom avvek från majoriteten av ungdomar och menade att hon inte har ändrat sitt 

stiluttryck så långt tillbaka hon kan minnas. Hon menade att hennes stil har varit 

konsekvent likadan genom livet och att ändra stil var inget hon eftersträvade.  

Den sociala kontexten har betydelse för hur ungdomarna formar sin visuella identitet. 

Den visuella identiteten kan påverkas av familjesfären och umgängeskretsen. Syskon 

kan påverka och inspirera varandra i hur man klär kroppen. Ungdomarna berättar att 

oftast byter de stil när de byter umgängeskrets. Som exempel ges att byta skola. 

Något som en av ungdomarna skulle göra inom kort. Hon sa fullt allvarligt att hon 

skulle byta ut sin pundarstil till någon annan stil, därför att Pundarstilen var inte så 

fin. Denna transformation kan tolkas som att hon medvetet ändrar sin stil därför att 

hon vill ändra den så den överensstämmer med hennes personlighet, eller så 

transformerar hon sin stil för att passa in i den nya skolans sociala miljö så att hennes 

stil inte är avvikande emot de andra elevernas stil på skolan. Hon kanske vill forma 

sig till att bli en del av den homogena gruppen genom att anpassa sin stil, i stället för 

att vara individuell med ett avvikande stiluttryck på den nya skolan. En annan av 

ungdomarna menar att i en liten umgängeskrets behöver inte ungdomarna vara 

homogena i sitt stiluttryck. Inom en liten grupp kan det vara accepterat att se olika ut 

genom att bära kontrasterande stilar, men det varierar sig troligtvis från grupp till 

grupp.  

Trendiga stilar inom ungdomskulturen är stilar som Geeky, Bohem och Hipster, 

menar ungdomarna. Om man jämför dessa trendiga stilar med de stilar som en av 

ungdomarna klätt sig i, stilar så som Emo, Dekora och Pundare, kan man fråga sig 

var stilarna kommer ifrån och hur de finner inspiration till att klä sig i dessa stilar. 

Stilarna Geeky, Bohem och Hipster verkar vara mer kommersiella stilar till skillnad 

från stilarna Emo, Dekora och Pundare. Om man vill klä sig i de sistnämnda stilarna 

är min uppfattning att dessa stilar finner man inte i kommersiella klädbutiker som 

exempelvis Hennes & Mauritz eller Gina Tricot. Det som karaktäriserar modet är 

dess kroppsfixering, menar ungdomarna förfärat. Dem beter sig som tillhörande en 

äldre generation som förfärat klagar på dagens ungdomsmode, därav känns dem lite 

lillgamla i sina kommentarer om hur ungdomar visar sina kroppar på ett 

motbjudande sätt. Om en äldre generation hade sagt dem kommentarerna så hade det 

troligtvis uppfattats som mer naturligt. Deras kommentar känns överrensstämmande 

med deras syn på prioriteringen av fenomenet bekvämlighet i val av klädstilar. Som 

dem själva nämnde tillhör fenomenet bekvämlighet en äldre generation och därav är 

det inte så konstigt om deras kommentar om modets kroppsfixering känns 

lillgammal. Ungdomarna berättar att kroppsfixeringen kommer till uttryck i trendiga 

plagg så som genomskinliga tröjor, lågt skurna jeans, shorts och korta kjolar.  

Trender påverkar hur man som ungdom blir behandlad. Om man inte följer trender 

eller har en annorlunda stil, så som Emostilen, bryter man som ungdom mot 

normerna och blir därmed behandlad på ett annat sätt. En annorlunda behandling kan 

komma till uttryck i att människor väljer att inte prata med dem för att dem ser ut på 

ett speciellt sätt. Denna behandling tycker ungdomarna är orättvis. Troligtvis har 

ungdomarna erfarenhet av en sådan behandling eftersom dem berättar att dem klär 

sig i de stilar som uppfattas som annorlunda och de följer inte trender. Denna 

erfarenhet visar på att modet ger sociala konsekvenser i särskiljning mellan 

människor. Det finns mode för olika samhällsklasser menar en av ungdomarna. Ett 
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visst mode är till enbart för beskådan för folket, medan kändiseliten utövar och 

praktiserar det mode som beskådas.  

Alla esteteleverna bär på en och samma uppfattning om hur en normal elev klär sig 

på skolan. De normativa attributen är jeans, linne, converseskor och en cardigan. 

Tilläggas kan även attributen jeansväst och militärjacka. Dessutom ska jeansen vara 

trendigt kroppsfixerade genom att sitta hårt kring rumpan. Tanken om normers 

sociala betydelse ger två inblickar om ungdomarna. Den första inblicken är att 

ungdomar observerar och analyserar andra ungdomars stiluttryck och den andra 

inblicken är att dem vet normerna för hur dem ska se ut om dem vill smälta in i 

skolans sociala kontext.  

Märkeskläder har två funktioner menar ungdomarna. Den första funktionen är att 

visa unicitet och den andra funktionen är att signalera rikedom. Ungdomarna 

betvivlar att märkeskläder kan fylla funktionen att visa unicitet. Om märkeskläder 

inte uppfyller unicitetens funktion så är de i princip onödiga och enbart kostsamma. 

Det verkar som att ungdomarna eftersträvar unicitet i sitt stiluttryck, men de menar 

att de finner det på annat håll med mindre kostsamma klädesplagg.  

Inspiration i stiluttryck kan ungdomarna finna i förebilder som exempelvis artister 

och musiker. Deras attribut kan bli en inspirationskälla till ungdomarnas val av 

attribut, menar ungdomarna. Denna tankegång kan kopplas till begreppet att vilja 

vara identisk med någon, att forma sig till att vara lik någon som ungdomen finner att 

den ser upp till. Påverkan sker oftast undermedvetet via reklam. Reklamen kan bli en 

riktlinje för att veta vilka trender som är moderna för tillfället, menar ungdomarna. 

Det kanske är via reklamen ungdomarna har fått kännedom om att stilarna Geeky, 

Bohem och Hipster är moderna, samt kännedom om vilka attribut som är moderna 

för tillfället.  
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6 DISKUSSION 
I följande kapitel knyts empirin i resultatet med estetelevernas bilddokumentation 

och deras tankar om den visuella identiteten samman med den kunskap kring 

identitet som lyfts fram i  bakgrunden.  

6.1 Metoddiskussion  

Under undersökningens gång har jag kommit till insikt om att bilddokumentation är 

en bra metod när en undersökning om kläder som text ska genomföras. Det kan vara 

problematiskt att synliggöra ett levt fenomen såsom ungdomars stil, därav var 

bilddokumentationen en hjälp som tillhandahöll ett 2-dimentionellt analysmaterial. 

Undersökningen handlar om att ta reda på vilka tankar ungdomar har om att 

manifestera sin identitet visuellt. För att på öka undersökningens validitet valde jag 

att intervjua ungdomar för att höra deras tankar om den visuella identiteten. Att låta 

eleverna analysera bilderna under en intervju ansåg jag var den bästa metoden för att 

besvara problemformuleringen och öka undersökningens reliabilitet.  

De ändrade premisserna med antal deltagare i fokusgruppsintervjun överrumplade 

mig på så vis att alla frågor inte ställdes under intervjun. Med ändrade 

omständigheter hann jag inte riktigt ändra intervjuns omformning av frågor till att 

anpassas till en större grupp. Jag gjorde ett urval av frågor under intervjuns gång 

vilket kom att påverka resultatet. Men det är inte säkert att alla frågor hade hunnits 

med i en liten grupp heller. Det kanske bara hade varit andra frågor som hade 

strukits. Intervjufrågorna var relativt öppna, vilket ledde till att eleverna förde in 

samtalet på oväntade ämnen så som exempelvis kroppsspråk och nationalitet. De 

fördjupade också samtalet när det handlade om märkeskläder. En fråga som jag inte 

hade planerat att lyfta fram så starkt, men som fick ett stort utrymme i intervjun. 

Under intervjun önskar jag att jag hade skickat runt bilderna så att de elever som inte 

hade sett bilderna tidigare hade kunnat bekanta sig lite bättre med dem på ett närmare 

håll. Troligtvis hade eleverna kunnat kommentera bilderna mer utförligt då och 

möjligtvis sett detaljer som hade ändrat resultatredovisningen. Trots att två av de 

elever som hade gjort en bilddokumentation inte var närvarande valde läraren och jag 

i samförstånd att ändå samtala om deras bilder, eftersom de hade skickat bilderna till 

mig och även godkänt användningen av dem i uppsatsen. En bit in i intervjun fikade 

vi på kaffe, te och hembakta kakor. Det gjorde atmosfären familjär och eleverna 

glada, så i den andan genomfördes intervjun. Att prata om identiteten kan vara ett 

känsligt ämne eftersom det är väldigt personligt. Om en individ vill dela med sig av 

den informationen tycker jag är valfritt, eftersom det kan beröra integriteten. Därav 

försökte jag inte tvinga fram några svar.  

6.2 Att framställa sig själv till en visuell identitet 

Moshman definierar identitet som en explicit teori om en själv som person. Det 

handlar om att vara en aktiv aktör i processen att bilda sin identitet (Moshman, 2012, 

s. 152-155). Ungdomarnas bilder och kommentarer uppvisar att den visuella 

identiteten hos ungdomar är väldigt komplex. Den visuella identiteten innehåller 

flera lager och nivåer. Därför är det svårt att tolka den visuella identiteten hos en 

person fullt ut, även om man känner en person kan det vara svårt att läsa alla delar 

hos den personen som en text bärande av betydelser. Att forma sig själv till en 

identitet är en process som aldrig tar slut enligt Eriksons teori. Processen börjar i 

ungdomsåren med att individen bilda sin identitet i form av att vara en aktiv aktör i 
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processen (Erikson, E. H. 1981; Moshman, 2012, s. 138-143). Ungdomarna är aktiva 

aktörer i framställningarna av sig själva till att konstruera sin visuella identitet. Den 

visuella identiteten kan kopplas till Goffmans idé om att individer har en personlig 

front som visar upp social status (Goffman, 1959, s. 34). En personlig front kan 

beskrivas som en visuell kroppslig projektionsyta, där individer målar upp betydelser 

med hjälp av symboler som sänder ut olika signaler. Kommunikationen kan ske med 

hjälp av kroppslig utsmyckning, det är materiell kultur i form av accessoarer och 

kläder. I George Borrows reseskildring framkommer det att attribut i form av 

accessoarer kan signalera information till omgivningen om vem man är som person 

(Emmison & Smith, 2000, s. 217, 218). Ungdomarna ger uttryck för framställningen 

av den personliga fronten genom attribut och kroppsspråk.  

Att visa upp identiteten är retorik, det kan ske både genom attribut (i form av kläder 

och accessoarer) och via kroppsspråket. Barthes beskriver att modet har system för 

att skapa mening, ett av dessa system är retoriskt med avseende på hur koder 

presenteras och att de reflektera en världsbild (Barthes, 2006, s. 28-30, 99). 

Estetelevernas attribut kan signalera information om deras identitet. Emmison och 

Smith berättar om att modifikationer av kroppen används för att uttrycka identitet 

(Emmison & Smith, 2000, s. 212). Modifikation av kroppen i form av att byta frisyr 

förmedlar något om vem individen är eller vill vara. Två av ungdomarna använde 

peruker i framställningen av sig själva i bilddokumentationen. En peruk var blå, den 

gjorde henne till en mer personlig individ menade ungdomarna. Den andra peruken 

hade långt ljust hår och förmedlade representationen av att ungdomen var ovanligt 

flickig. Vid val av attribut prioriteras den praktiska aspekten främst bland 

esteteleverna. I ungdomarnas tankar framkommer det att bekvämliga attribut är något 

man erfar. Bekvämlighetens fenomen är något som ungdomarna värdesätter men 

som de också förknippar med en äldre generation. Attributens estetiska värde är inte 

lika prioriterat. Vilket ungdomarna motbevisar i deras beskrivning av att handla 

attribut genom nätbutiken Etsy. En butik som de menar värdesätter artefakters 

estetiska värde. Därav handlar de genom Etsy på grund av artefakternas estetik och 

inte på grund av dess praktiska funktion. Estetiken kanske är mer betydelsefull för 

deras visuella framställning än vad de framhåller. Resultatet visar att de attribut 

ungdomen framställer sig själv igenom kan uppvisa starka kontraster. Samma person 

kan välja att visa upp sin visuella identitet genom ett varierat attribututbud. Det kan 

komma till uttryck i att visa upp ett motsatspar så som mjuk och hård. Två helt olika 

uttryck men ändå tillhörande samma visuella identitet. Attributen kan även innehålla 

en laddning av ett socialt värde, genom att vilja förknippas med en viss 

kulturaktivitet eller en världsbild. Ett exempel som ges är festivalarmband från olika 

festivaler. Attributet identifierar personen med festivalkulturens världsbild.  

En kombination av attribut kan bilda en representation. Det framkommer genom att 

en ungdom refererar Robins stil till sagan Alice i Underlandet på grund av att hon 

bär attributen långt hår och klänning. Hon refererar troligtvis till sin erfarenhet av en 

populärkulturell referens eftersom hon troligen såg Alice i Underlandet när den 

spelades upp som biofilm för några år sedan. Attribut kan också ge en genusbaserad 

värdeöverföring. En ungdom menar att attributet skjorta är en symbol som 

representerar killar. Ungdomarnas bilddokumentation visar att de har starka tankar 

och åsikter om genus. Tjejerna visar upp sig som både söta och tuffa, flickiga och 

killaktiga. Motsatspar som handlar om genus som de använder för att beskriva sin 

visuella identitet. Esteteleverna använder och kombinera attribut på ett retoriskt sätt 

som ett system för att skapa mening. Användningen av representationer och 
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symboler visar sig vara en central del i framställningen av den visuella identiteten. 

Stuart Hall menar att representationer används i kulturer för att skapa mening. 

Representation förmedlar något meningsfullt genom språket till omvärlden (Hall, 

1997). Exempelvis representationen av Alice i Underlandet som sänder signaler om 

att se ovanligt flickig ut, eller attributet skjorta som ungdomarna menar är en symbol 

som representera killar som kategori. Representationssystem används för att 

organisera, arrangera och klassificera individuella koncept (Hall, 1997, s.15).  

Till min stora förvåning upptäckte jag att kroppsspråket var av lika avgörande faktor 

som alla andra attribut i framställningen av den visuella identiteten. Min föreställning 

var att den visuella identitetens markörer endast satt i kroppens modifikationer och 

utsmyckningar. Kroppsspråket kan visa en persons vilja och energi, exempelvis att 

ungdomen vågar böja sig för sin egen vilja eller att den uppvisar en positiv energi. 

En pose i form av en nedslagen blick sänder också ut signaler om den visuella 

identiteten och representera något meningsskapande till omvärlden. Kroppsspråket är 

en markör som kommunicerar betydelser som kopplas till individens identitet. 

Orsaken till att ungdomarna la märke till individernas kroppsspråk kan vara på grund 

av att de analyserade foton och då blev kroppspråkets gester mer påtagligt. Fotot är 

en form av representation. Den visuella identiteten kan sända ut många olika 

signaler. Den kan signalera individualitet, normalitet, formallitet och argsinthet. En 

persons visuella identitet kan visa alla dessa sidor. Vilket kan ge upphov till 

förundran och en kluvenhet i hur signalerna ska tolkas. Inom subkulturer beskrivs 

ungdomar med två olika representationer: youth as trouble och youth as fun 

(Lindgren, 2009, b, s. 21-23). Båda dessa representationer menar ungdomarna 

framkommer i Saras bilder (se bilaga 5).  

Ungdomarna framställer sig själva genom bilder. De tar kort konstant med sina 

mobiler för att visa upp i sociala medier. Det visar på att bilder är så otroligt viktiga 

för ungdomar. Det är en naturlig del i deras liv att ta foton på sig själva och sina 

vänner, och spegla sig genom bilderna. Eriksson och Göthlund menar att individers 

formgivning sker genom att använda sig av bilder som en spegel för att relektera sig 

själv i dem (Eriksson & Göthlund, 2012, s. 198, 199). Detta fenomen kan kanske 

förklara ungdomarnas reaktion till uppgiften. Min uppgift till dem var att ta kort på 

sin visuella identitet. Uppgiften att visa upp sin visuella identitet var något som de 

inte alls ifrågasatte utan tog helt naturligt. Att bilderna visar upp en kvalité kan vara 

ett bevis på deras erfarenhet i att ta bilder på sig själva. Det kanske var bra att valet 

föll på att undersöka estetelevers visuella identitet på grund av att deras utbildning 

ger dem en bilderfarenhet, som kommer till uttryck i samtalet kring 

bilddokumentationen.   

Miljön ungdomarna framställer sin visuella identitet i visar på vilka de är och vilka 

de vill vara. Goffman menar att en persons personliga front innehåller en 

iscensättande miljö. Han beskriver att den fysiska rumsliga miljön dekorerar vår 

uppvisning av oss själva (Goffman, 1959, s. 32). Den personliga fronten handlar om 

att visa upp sig själv i en rumslig miljö. Miljön ger en metonymisk värdeöverföring 

till individens personliga front. Gemensamt för ungdomarnas bilder är en avsaknad 

av skolmiljön. Denna observation finner jag intressant eftersom den kan innebära att 

ungdomarna inte identifierar sig med skolmiljön. Vissa av bilderna är visserligen 

tagna i skolan i en fotostudio, men det finns inga kännetecken för att miljön är en 

skolmiljö. Bakgrunden på dessa bilder är helt vita.  
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Stil och smak 
Fenomenet smak engagerar och påverkar ungdomarnas stiluttryck. Det ges uttryck i 

att olikheter i smak kan ge upphov till debatt. Bourdieu menar att när man upptäcker 

ett föremål i ens smak så är det som att upptäcka sig själv (Bourdieu, 1991, s. 182). 

Ungdomarnas smak visar sig vara ett fenomen kopplat till personligheten. Smaken är 

individuell, men den kan också vara gruppanpassad i bemärkelsen att om ett antal 

ungdomar har samma smak kan de finna samhörighet genom att tycka likadant. 

Carlsson och Koppfeldt menar att smak kan definieras som estetisk och symbolisk 

identifikation. Valet av kläder kan ske genom att man tilltalas estetiskt av dem eller 

så väljer man dem som ett uttryck för dess symbolik eller inlärda betydelser 

(Carlsson & Koppfeldt, 2008, s. 65) I ungdomarnas tankar om smak betonas inte 

identifikation genom estetik. Det ända som nämns inom estetikens område är att en 

av ungdomarna tycker det är snyggt med kavaj och skjorta, men han nämner också 

att han tycker att dessa klädesplagg är bekväma och tillfogar därför samtidigt 

smakens praktiska aspekt. Smaken bland ungdomarna visade på att de värdesätter 

bekvämlighet och de finner obekvämt mode icke önskvärt i sitt stiluttryck. Obekvämt 

mode är kläder som visar kroppen och kläder som sitter felaktigt på den personliga 

kroppen. I Gradén & Petersson McIntyres (red.) bok Modets Metamorfoser berättas 

det om att kroppslig utsmyckning kan ske genom fenomenet komfort. Det sägs att 

kläder är antingen kroppsnära eller så tillpassas de kroppen (Gradén & Petersson 

McIntyre, red, 2009, s. 78-81). Ungdomarnas smak bryter mot ungdomskulturens 

normer av att visa kroppen genom genomskinliga och korta klädesplagg. 

Kroppsfixeringens norm verkar ungdomarna finna obehaglig. Det kan bero på att de 

befinner sig i en fas i livet då de håller på att utveckla sin kropp och det kan också 

bero på att de vill bryta mot normerna.  

6.3 Stilens sociala betydelse och påverkan 

Något jag ställde mig frågande till var om hur viktigt det var för estetelevernas 

visuella identitet att visa åsikter. Moshman berättar att identiteten beskriver 

individens typiska uppträdande, samt personens övertygelser och intentioner. 

Identitetens idéer och avsikter varierar beroende på person och kultur (Moshman, 

2012, s. 152-155). Övertygelser beskriver en persons identitet. Därav kan man 

resonera om en individ vill visa sin identitet visuellt, genom att måla upp sina 

övertygelser på kroppens projektionsyta. Att visa åsikter med den visuella identiteten 

är inte alltid önskvärt. En ungdom informerar indirekt om att hon varierar gärna sin 

stil med avsikten att människor inte ska kunna tolka hennes visuella identitet, vilket 

visar att hon inte vill visualisera sina övertygelser. De flesta av ungdomarna hade 

tankar som framhöll att åsikter är en företeelse som de inte bryr sig om att visa 

genom sin visuella identitet. De tror att den visuella identiteten inte kan uppvisa alla 

former av åsikter inom områdena politik, religion, sexualitet och yrke. Därmed 

menar de att den visuella identiteten kan visa vissa delar av de åsikter en person 

besitter, men inte alla.  

Ungdomarna ger exempel på att religiösa symboler kan ge missvisande signaler, 

genom att ge upphov till att få betraktaren att tro att en person är mer religiös än vad 

den egentligen är. Ungdomarna bär religiösa symboler på grund av att klädesplagget 

är bekvämt eller på grund av att det är en gåva. Moshman menar att en individs 

identitetskonstruktion formas inom och påverkas av den sociala sfären. Att 

identifiera sig med olika grupper kan leda till sociala klyftor och dela in människor i 

kategorier av ”oss och ”dem” (Moshman, 2012, s. 164, 165). Dessa tankar 

framkommer i ungdomarnas samtal om nationalitet. Nationalitet är en annan form av 
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åsikt. Ungdomarna menar att det är fult att visa att man är svensk genom att bära 

attribut som förknippas med den svenska flaggan, eftersom dessa attribut kan ge 

upphov till att man representerar en rasist. Att visualisera en nationalistisk åsikt är av 

social betydelse, eftersom det kan påverka hur individen som visar de nationalistiska 

tecknen blir behandlad. Det kan ske i form av att bli utstött i sociala sammanhang, 

menar ungdomarna. Att uppvisa nationalistiska åsikter är något ungdomarna försöker 

undvika. De vill inte ens bära färgkombinationen blått och gult. Den tanken som 

ungdomarna lyfter fram visar att de tänker på vilka åsikter de vill visualisera och 

vilka åsikter de inte vill visualisera med sin kropp. De åsikter dem väljer kan leda till 

sociala konsekvenser i form av att bli utstötta, vara avvikande eller annorlunda. 

Därmed motbevisar ungdomarna sig själva med det som de sagt tidigare under 

intervjun, vilket kanske påvisa att de omedvetet väljer vilka åsikter de visar med sin 

visuella identitet.   

Stil och klädval 
Att framställa jaget genom stil och färg är återkommande genom dräkthistorien 

(Jacobson, 2009). Ungdomarnas visuella identitet kommer till uttryck genom stil. Stil 

är ett begrepp som ungdomarna förknippar med: ett tema, en likartad förekommande 

klädsel under en längre period eller färgkombinationer. Majoriteten av ungdomarna 

berättar att de byter stil ofta, vilket kan innebära nytt stilbyte från dag till dag. Med 

dagligt stilbyte menas en ny kombination av de kläder ungdomarna äger. En aspekt 

som framkom i ungdomarnas resonomang om stilens förändring var att deras 

ekonomi kan påverka. Ungdomar kanske väljer att byta stil genom att kombinera de 

kläder som de redan har för att förnya stilen utan att tära på ekonomin. Märkeskläder 

tycker de är onödigt dyra eftersom de varken säkerställer kvalité eller unicitet. Därav 

tycker esteteleverna att märkeskläders funktion med att signalera rikedom och visa 

unicitet inte är tillämpliga på deras stil. Stilens klädval är främst beroende av 

praktiska faktorer, så som humör, väder, årstid, rena kläder och vilka kläder som 

finns tillgängliga i garderoben, enligt esteteleverna. Klädvalet är en process som kan 

innehålla idéer som prövas och omprövas. Lindgren menar att identitet är något som 

praktiseras materiellt och aktivt. Identitet är något som ungdomar praktiserar, 

utprövar och förkroppsligar. Därav menar han att identitet är något som syns, hörs 

och märks (Lindgren, 2009, b, s. 54). Den visuella framställningen av identiteten hos 

ungdomarna syns, hörs och märks. Detta kommer till uttryck i deras val av kläder. I 

fokus av processen framhävs de praktiska och bekvämliga aspekterna av klädseln. 

Den praktiska faktorn av stilens uttryck verkar vara ett fenomen som esteteleverna 

tycker är utmärkande för dem som grupp. Esteteleverna verkar ha en uppfattning om 

att elever i andra klasser är mer fåfänga än dem när det gäller mode, och att andra 

elever har bekymmer i klädvalets process om hur stilar ska matchas på bästa sätt. En 

stil kan innebära en daglig variation av klädsel, men det går också att iaktta stil i en 

större bemärkelse än kombinationen av klädsel. Stil kan avse vara ett enhetligt 

uttryck tillhörande en längre tidsperiod. Stiluttrycket en av ungdomarna hade testat 

under sin period på högstadiet var Emo, och senare hade hon övergått till stilen 

Dekora. De stilarna testade hon för att se om de passade hennes personlighet. När de 

inte kändes som att de tillhörde hennes personlighet längre gick hon vidare till en ny 

stil. Hennes stilbyte handlar om att experimentera med identiteten, så att stil och 

identitet överrensstämmer med varandra. Det är ett utforskande av den visuella 

identiteten som utförs som ett sätt för att komma fram till vem man är som individ. 

En annan ungdom avvek från majoriteten av ungdomar och menade att hon inte har 

ändrat sitt stiluttryck så långt tillbaka hon kan minnas. Hon menade att hennes stil 
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har varit konsekvent likadan genom livet och att ändra stil var inget hon 

eftersträvade. Tankegången om att pröva och ompröva stil eller att visa upp en 

konsekvent stil under en lång period skulle kunna kopplas till Marcias teori om 

identitetspositionerna. Moshman redogör om att teorin om identitetsbildning handlar 

om utforskanden och ställningstaganden. Identitetsförvirring innebär att man varken 

har eller söker starka övertygelser och en fullbordad identitet innebär att man har 

övertygelser i politik, religion, sexualitet och yrkesval (Moshman, 2012, s. 138-143). 

Teorin om identitetsbildning kommer till uttryck visuellt hos tonåringarna. I 

bildandet av identiteten prövar och omprövar de identitetens visuella uttryck genom 

att utforska. När individen har fullbordat sin identitet kanske det syns visuellt i vad 

individen har på sig på kroppen.  

Den sociala kontexten har betydelse för hur ungdomarna formar sin visuella identitet. 

Denna påverkan illustreras i en modell på sidan 41 som visar individens relation till 

omvärlden. Den visuella identiteten kan påverkas av familjesfären och 

umgängeskretsen. Det kan komma till uttryck genom att syskon påverkar och 

inspirerar varandra i hur man klär kroppen. Ungdomarna berättar att de oftast byter 

stil när de byter umgängeskrets. Som exempel ges att byta skola. Något som en av 

ungdomarna skulle göra inom kort. Hon sa fullt allvarligt att hon skulle byta ut sin 

pundarstil till någon annan stil, därför att Pundarstilen inte var så fin. Denna 

transformation kan tolkas som att hon medvetet ändrar sin stil därför att hon vill 

ändra den så den överensstämmer med hennes personlighet, eller så transformerar 

hon sin stil för att passa in i den nya skolans sociala miljö så att hennes stil inte är 

avvikande emot de andra elevernas stil på skolan. Hon kanske vill forma sig till att 

bli en del av den homogena gruppen genom att anpassa sin stil, i stället för att vara 

individuell med ett avvikande stiluttryck på den nya skolan. Denna påverkan av den 

sociala miljön går inte att undvika eftersom individen inte är självständig i sin 

relation till omvärlden, utan befinner sig mitt i den och blir därav påverkad (se 

modell sidan 41) En annan av ungdomarna menar att i en liten umgängeskrets 

behöver inte ungdomarna vara homogena i sitt stiluttryck. Inom en liten grupp kan 

det vara accepterat att se olika ut genom att bära kontrasterande stilar, men det 

varierar sig troligtvis från grupp till grupp.  

Trender och normer 
Trender kan ses som normer för hur vi ska representera oss till omvärlden. Normer 

ger oss en riktlinje för vad som är fel och vad som är rätt. Esteteleverna beundrar 

varandra för att de vågar var normbrytande i sitt stiluttryck. Trender påverkar hur 

man som ungdom blir behandlad. Om man inte följer trender eller har en annorlunda 

stil, så som Emostilen, bryter man som ungdom mot normerna och blir därmed 

behandlad på ett annat sätt. En annorlunda behandling kan komma till uttryck i att 

människor väljer att inte prata med ungdomarna för att ungdomarna ser ut på ett 

speciellt sätt. Denna behandling tycker ungdomarna är orättvis. Troligtvis har 

ungdomarna erfarenhet av en sådan behandling eftersom dem berättar att dem klär 

sig i de stilar som uppfattas som annorlunda och de följer inte trender. Brown 

redogör för att skönhetsidealen har varit väldigt skiftande genom historien. I idealen 

finns underliggande mentaliteter och normsystem (Brown, 1994). Esteteleverna 

menade att de stilar som är trendiga inom ungdomskulturen är för tillfället: Geeky, 

Bohem och Hipster. Om man jämför dessa trendiga stilar med de stilar som en av 

ungdomarna klätt sig i, stilar så som Emo, Dekora och Pundare, kan man fråga sig 

var stilarna kommer ifrån och hur de finner inspiration till att klä sig i dessa stilar. 

Stilarna Geeky, Bohem och Hipster verkar vara mer kommersiella stilar till skillnad 
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från stilarna Emo, Dekora och Pundare. Om man vill klä sig i de sistnämnda stilarna 

är min uppfattning att dessa stilar inte återfinns i kommersiella klädbutiker som 

exempelvis Hennes & Mauritz eller Gina Tricot. Det finns mode för olika 

samhällsklasser menar en av ungdomarna. Ett visst mode är till enbart för beskådan 

för folket, medan kändiseliten utövar och praktiserar det mode som beskådas.   

Det som karaktäriserar modet är dess kroppsfixering, menar ungdomarna förfärat. De 

beter sig som tillhörande en äldre generation som förfärat klagar på dagens 

ungdomsmode, därav känns de lite lillgamla i sina kommentarer om hur ungdomar 

visar sina kroppar på ett motbjudande sätt. Om en äldre generation hade sagt dem 

kommentarerna så hade det troligtvis uppfattats som mer naturligt. Deras kommentar 

känns överrensstämmande med deras syn på prioriteringen av fenomenet 

bekvämlighet i val av klädstilar. Som de själva nämnde tillhör fenomenet 

bekvämlighet en äldre generation och därav är det inte så konstigt om deras 

kommentar om modets kroppsfixering känns lillgammal. Ungdomarna berättar att 

kroppsfixeringen kommer till uttryck i trendiga plagg så som genomskinliga tröjor, 

lågt skurna jeans, shorts och korta kjolar. Ungdomarna verkar ha en tydlig 

uppfattning om vad som är trendigt inom modet. De ser att modet är kroppsfixerat 

men väljer själva ett komfortabelt mode som värdesätter bekvämlighetsaspekten. Det 

får mig att tänka på teorin Lindgren lyfter fram om att ungdomar är seismografer. 

Som seismografer känner ungdomar av tendenser innan de har blivit allmänt 

uppmärksammade (Lindgren, 2009, b, s. 9-13, 20). Det kan vara så att ungdomarnas 

stiluttryck genom fenomenet komfort är något som i framtiden kan bli modernt inom 

modet.  

En normaliserad klädsel inom ungdomskulturen kan ses som en uniform. Emmison 

och Smith menar att fenomenet uniform visar tecken på grupptillhörighet (Emmison 

& Smith, 2000, s. 214, 215). Att ha en klädsel som visar att man tillhör en viss grupp 

är tecken som kommunicera att man är en kvalificerad människa som stödjer 

gruppens normer och att man är duglig inom den gruppens kontext. Esteteleverna bär 

på en och samma uppfattning om hur en normal elev klär sig på skolan, det vill säga 

en uppfattning om hur en normal ungdomsuniform ser ut. De normativa attributen är 

jeans, linne, converseskor och en cardigan. Tilläggas kan även attributen jeansväst 

och militärjacka. Dessutom ska jeansen vara trendigt kroppsfixerade genom att sitta 

hårt kring rumpan. Dessa attribut representerar en normal elev. Tanken om normers 

sociala betydelse ger två inblickar om ungdomarna. Den första inblicken är att 

ungdomar observerar och analyserar andra ungdomars stiluttryck och den andra 

inblicken är att de vet normerna för hur de ska se ut om de vill smälta in i skolans 

sociala kontext. Något som tyder på att ungdomarna har ett uniformtänkande är att de 

vet om hur de ska klä sig för att passa in i ungdomskulturens kontext.  

Moshman menar att identitetskonstruktionen är både personlig och social (Moshman, 

2012, s. 164, 165). I processen av att konstruera identiteten påverkas ungdomar 

medvetet eller undermedvetet till att identifiera sig med olika människor och 

fenomen. Ungdomar formas till att bli både unika och homogena. Detta gör 

förmodligen ungdomarna väldigt kluvna. Modifikationer och utsmyckningar på 

kroppen visar val och ställningstaganden. Det visar om de vill vara individuellt unika 

med risk att visa sig avvikande i sitt utseende eller om de vill tillhöra en homogen 

grupp och visa upp en neutralitet inom gruppen.  
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Förebilder och reklam 
Ungdomar kan finna inspiration till sitt stiluttryck i förebilder, som exempelvis 

artister och musiker. Förebildernas attribut kan bli en inspirationskälla till 

ungdomarnas val av attribut, menar ungdomarna. Denna tankegång kan kopplas till 

begreppet att vilja vara identisk med någon, att forma sig till att vara lik någon som 

ungdomen finner att den ser upp till. Eriksson och Göthlund menar att bilder är som 

en spegel som vi människor reflektera oss i (Eriksson & Göthlund, 2012, s. 198, 

199). Vid val av stil och klädsel kan vi även spegla oss i människor, genom att 

bekåda hur dem ser ut och jämföra det med oss själva. Kjellander skriver i sin 

doktorsavhandling om idolers inflytande på individers liv, bland annat genom val av 

attribut att utforma kroppen med (Kjellander, 2013). Förebilder är något ungdomarna 

verkar att finna i nuet. Min uppfattning är att ungdomarna lever mer här och nu till 

skillnad mot äldre generationer. Ungdomarnas historiska referensbank beträffande 

stil är inte speciellt omfattande. När de uttrycker sig om en stil uttrycker de sig om 

nuet. Medans en person från en äldre generation troligvis har en större referensbank 

och en historik att blicka tillbaka på. Jag har en föreställning om att den äldre 

generationen använder sig av sin historiska referensbank i form av erfarenhet i sitt 

stiluttryck. Därför kanske ungdomar är mer benägna till att se på förebilder i nuet, 

eftersom det är deras referensbank. Det finns en generationsskillnad i stiluttryck. 

Den visuella identitetens påverkan sker oftast undermedvetet via reklam. Reklamen 

kan bli en riktlinje för att veta vilka trender som är moderna för tillfället, menar 

ungdomarna. Emmison och Smith berättar att reklam hjälper konsumenten att vara 

informerad om normernas förändring (Emmison & Smith, 2000, s. 212). Det kanske 

är via reklamen ungdomarna har fått kännedom om att stilarna Geeky, Bohem och 

Hipster är moderna, samt kännedom om vilka attribut som är moderna för tillfället.   

6.4 Sammanfattning 

I undersökningen om vilka tankar ungdomar har om att manifistera sin identitet 

visuellt och hur det kommer till uttryck i praktiken, framkom en idé till en modell för 

hur processen ser ut när en individ konstruerar sin visuella identitet.  

Modell skapad av Ulrika Wirén 

Modellen förklarar individens relation till omvärlden när den konstruerar sin visuella 

identitet. Reltionen mellen individen och omvärlden illustreras genom att omvärlden 

täcker hela modellen och individen befinner sig mitt i omvärlden. Därav finns en 

betydelsefull relation mellan individen och omvärlden, som inte går att undvika. 

Relationen inbegriper omvärldens inflytande och makt på individen. I 

kommunikationen finns inflytande i form av inspiration och påverkan som formar 

individen till att konstruera sig själv till ett jag. Konstuktionen kan ske genom 

normers påverkan till att vilja tillhöra en homogen grupp och bli socialt accepterad, 
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eller att genom inspiration från omvärlden formar sig själv till en unik individ som 

avviker från normer. Processen är väldigt omfattande och modellen kan tillföra en 

idé om hur processen ser ut när en individ formar sig själv till en representation i en 

social kontext.   

Estetelevernas visuella identitet kan visa på en komplexitet med flera lager och 

nivåer som gör den svår att tolka fullt ut. Ungdomarna visar ställningstagenden, även 

om de menar att det är av mindre betydelse att visa det.    

I undersökningen framkommer det att det finns normer. Trendnormerna inom 

ungdomskulturens mode är att vara lättklädd. Dessa normer avviker från 

estetelevernas tankar om hur de vill se ut. Kanske är det specifikt för denna 

ungdomsgrupp att inte vilja ta del av modets trender, även om de har kännedom för 

hur det ser ut. Kläder som visar kroppen är kläder som de inte finner behag i. 

Ungdomarna tycker om bekväma kläder, som utmärker sig genom fenomenet 

komfort. Av de tankar ungdomarna redogör för beträffande sin visuella identitet så 

framkommer de centrala aspekterna bekvämlighet och kroppsspråk. Ungdomarna 

redogör om olika stilar. Stilarna är ett uttryck för deras känslor och smak som visas i 

en process av experimenterande och utforskande.  
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Bilaga 1 

Instruktion av uppgift till eleverna: 

 

Allting har betydelse. Allting säger oss någonting. Vad vi tar på oss visar vem vi är 

eller vem vi vill vara. Vad visar vi? Vad uttrycker kroppen?  

Jag vill att ni tar minst 3 stycken kort på er själva i olika kläder eller stilar. Skicka 

fotona fredagen den 3 maj till min mail (…)  

Jag kommer tillbaka med fotona utskrivna och prata med er om era tankar om kläder, 

tillsammans med lite fika.  

Lärarstudent/ Ulrika Wirén  
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Bilaga 2 

Henriks bilder 

      

Bild 1                                                          Bild 2 

 

 

Bild 3 
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Bilaga 3 

Annas bilder    

   

Bild 1                                                        Bild 2 
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Bilaga 4 

Robins bilder 

     
Bild 1                                                         Bild 2 

 
Bild 3  
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Bilaga 5 

Saras bilder  

   

Bild 1                                                       Bild 2 

 

 

Bild 3 
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Bilaga 6 
Intervjufrågor 

Det jag vill höra nu är era tankar. Min teori är att kroppen är som en canvasduk där 

vi målar upp olika symboler och betydelser, och det är det vi ska samtala om nu.  

 

Stil och identitetsmarkörer (att framställa sig själv)  
Om vi tittar på fotona ni har tagit, berätta vad har ni på er?  

Vilka kläder?  

Vilka accessoarer?  

Har ni smink på fotona? 

 

Varför har du valt dessa? Funktionen: estetiskt, praktiskt, uttrycker din smak…  

Vad tycker ni att de förmedlar? Material, former, färger… 

 

I vilka miljöer är bilderna tagna i?  

Vad hade ni för tankar när ni tog korten? Vad ville ni kommunicera?  

Ni har intressanta poser och bildvinklar, vad vill ni att betraktaren ska tänka? 

Tycker ni korten uttrycker personens visuella identitet? Hur?  

 

Finns det något klädesplagg som ni bara älskar och som får er att må jättebra när ni 

har på er det?  

Finns det något klädesplagg eller någon stil ni aldrig skulle ta på er?  

Är det viktigt vilket märke det är på kläderna? Ex. Convers.  

Hur ofta brukar ni ändra stil? Hur såg er stil ut i 9:an? Och i 1:an på gymnasiet?  

 

Förebilder och social påverkan  
När ni väljer outfit eller stil vad brukar inspirera och påverka er?  

Reklam? Skyltfönster? Kläder på internet? Tv?  

Vänner? Idoler? Musik?  

Följer ni trender?  

 

Normer, stil och social betydelse  
Låt säga om jag vore elev här och jag skulle vilja smälta in och kamouflera mig, vara 

”normal”, hur skulle jag se ut då?  

(Vad tror ni påverkar stilarna - programval, ålder, kompisar, osv.)?  

(Tror ni att människor värderar varandra efter yttre attribut - kläder, accessoarer, 

smink, tatueringar, piercingar, m.m.)?  

Tycker ni det är viktigt att er outfit visa era åsikter? - inom ex. politik, religion, yrke, 

sexualitet.  

 


