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Sammanfattning 
 

Stil och identitet är två viktiga begrepp i ungdomars utveckling. I dagens samhälle 

har ungdomsperioden blivit längre och det är viktigare än någonsin att uttrycka sin 

personliga stil och på så sätt visa vem man är. I identitetsarbetet söker man 

tillhörighet till vissa grupper samtidigt som man vill särskilja sig från andra. I och 

med detta så skapas olika stilar där kläder, musik, fritidsintressen och kompisar är 

viktiga identitetsmarkörer. 

 

Detta ämnesområde intresserar mig mycket och jag har således valt att undersöka vad 

stil innebär för ett antal flickor i tonåren och hur de anser att de och andra individer i 

deras omgivning uttrycker sin stil. Vidare har jag valt att undersöka förhållandet 

mellan stil och identitet. 

 

Min metod innefattar litteraturstudier, samt intervjuer med sex flickor i år 8. I 

litteraturstudien tar jag upp definitioner av begreppen stil, livsstil och identitet. 

Vidare har jag tittat närmare på områden som berör stil och identitet som 

grupptillhörighet, media och konsumtion, kläder som uttrycksform för stil, samt 

identitetsarbete och identifikation. I resultatdelen redovisar jag hur sex flickor ser på 

sig själva med avseende på stil och identitet. I slutdiskussionen har jag sammanflätat 

stil och identitet till en helhet genom att belysa flickornas svar i intervjuerna med 

författarnas åsikter och mina egna tankar.  

 

Genom detta arbete har jag inhämtat kunskap om unga människors syn på sig själva 

och om hur de betraktar sin omgivning. Vidare har jag lärt mig hur begreppen stil och 

identitet förhåller sig till varanda.
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1. Inledning 
 

Ungdomar har i alla tider intresserat sig för att prova och experimentera med olika 

stilar och roller, för att hitta och bekräfta sin identitet. I dagens samhälle är det 

viktigare än någonsin att uttrycka sin personliga stil och på så sätt visa vem man är. 

Detta beror bl.a. på samhällets utveckling, medias framväxt, det öppnare 

samtalsklimatet och att ungdomsperioden har förlängts. Det sista alternativet är något 

som har bidragit till en stor samhällsförändring. På 1800-talet var ungdomsperioden 

en tid som omfattade ca 2 år (Boija, Nilsson, 1997) att jämföra med dagens 

ungdomsperiod som mer eller mindre är ca 10-12 år. Förr i tiden var valmöjligheterna 

få och vägen var relativt utstakad. I dagens samhälle är valmöjligheterna många, 

vilket skapar osäkerhet hos ungdomarna som blir rädda för att göra fel val. Gränsen 

mellan ungdom och vuxenliv är inte lika tydlig längre och detta har lett till skapande 

av ungdomsstilar och ungdomsgrupper. Dessutom har identitetsarbetet förlängts och 

försvårats. 

 

I tonåren har man ingen självklar yrkesroll att identifiera sig med. Man vill visa att 

man tillhör vissa grupper samtidigt som man skiljer sig från andra, och på så sätt 

uttrycker man sin identitet. I och med detta så uppstår vissa stilar såsom klädstil, 

musikstil osv. Skapandet av dessa stilar beror på en rad faktorer såsom föräldrar, 

kompisar, media och förebilder. Det blir oerhört viktigt att visa för andra vem man är 

och vad man står för, så kläder, musik, fritidsintressen och kompisar blir i och med 

detta viktiga identitetsmarkörer i tonåren. Från att ha identifierat sig med sina 

föräldrar riktar man om behovet och identifierar sig med sina vänner och detta är ett 

viktigt steg i identitetsarbetet från att vara barn till att bli vuxen. Ungdomarna har ett 

starkt behov av sin vänskapskrets där de känner sig hemma och med sina vänner delar 

de ofta intressen, stil och identitet. I vänskapskretsen känner de sig trygga, bekräftade 

och omtyckta och detta är viktiga behov som tillfredsställs, då de samtidigt brottas 

med att bli vuxna och att göra revolt mot vuxenvärlden. 

 

För att försöka förstå ungdomarna i skolsituationen är det alltså viktigt att man 

uppmärksammar hur deras personliga stil speglar den de vill vara. Stil är alltså ett 

begrepp som är starkt knutet till identitetsarbetet. Att ha en identitet är ett essentiellt 
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behov hos människan. Man strävar efter att ta reda på vem man är och denna 

utvecklingsprocess är starkt markerad just i tonåren. 

 

Jag intresserade mig för att göra detta arbete då jag tycker det är intressant att ta del 

av ungdomars syn på sig själva. Dessutom anser jag att identitetsarbetet är en mycket 

viktig och avancerad process som jag vill lära mig mer om. I mitt arbete har jag velat 

ta reda på förhållandet mellan stil och identitet. Dessutom har jag velat ta reda på hur 

ungdomar uppfattar sin stil och identitet. Då jag själv är intresserad av kläder så har 

jag velat ta reda på betydelsen av klädseln som identitetsmarkör. Sedan har jag även 

tittat närmare på områden som berör stil och identitet som grupptillhörighet, media 

och konsumtion, identitetsarbete samt identifikation. Tankarna som väcktes hos mig 

innan arbetets gång var många och präglades av min nyfikenhet. Men med hjälp av 

min handledare och det sunda förnuftet så lyckades vi begränsa frågeområdena så att 

det blev möjligt att framställa detta arbete. 

 

2. Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka vad stil innebär för ett antal flickor i tonåren 

och hur de anser att de och andra individer i deras omgivning uttrycker sin stil. 

Dessutom har jag valt att titta på förhållandet mellan stil och identitet. 

 

3. Avgränsningar 
 
Det empiriska materialet kommer att begränsas till att innefatta sex flickor i 

åldersgruppen 13 till 14 år. Könsidentiteten formas i tonåren och för att finna likheter 

i identitetsarbetet så har jag valt att enbart intervjua flickor, som kan identifiera sig 

med varandra. Vem man är innebär både vem man är som människa, men även vilket 

kön man tillhör (Göthlund, 1997).  

 

Begreppen stil och identitet har diskuterats livligt under senare tid. Jag har valt att 

rikta in mig på att göra en redogörelse för ett antal författares och forskares syn på stil 

och identitet. Jag berör ämnen som grupptillhörighet, kläder som uttrycksform för stil 

media, konsumtion, identitetsarbete och identifikation. 
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4. Litteraturgenomgång 
 

I detta avsnitt kommer jag att redovisa för de teoretiska utgångspunkter som mitt 

examensarbete vilar på. Detta utgörs dels av stil men även av identitet. Dels 

redovisas definitioner av stil, livsstil och identitet, och dels har jag valt ut intressanta 

ämnesområden som berör dessa teman. Slutligen sammanfattas detta kort och följs av 

en metodredovisning. 

 

4.1 Stil och livsstil 
 
Stil och livsstil är mångfasetterade begrepp som innefattar flertalet synvinklar. För 

att få en bättre förståelse för vad stil och livsstil innebär ska vi nu titta lite närmare 

på hur olika författare har definierat och förklarat dessa begrepp. 

 

4.1.1 Definition av stil 
 
Fornäs (1989) menar att stil är en uppsättning utåtvända identitetsmarkörer. Utseende, 

uppträdande, språk (verbal jargong) och musik är element som tillsammans bygger 

upp en stil som ses som ett språk som kan dechiffreras och tolkas. Stil är skild från 

men inte oberoende av identiteten, ty varje stil ger uttryck åt en identitet utan att 

därför vara liktydig med den. Alla ungdomar skapar sin egen stil som ett medvetet 

eller omedvetet uttryck för sin identitet. 

 

Boija och Nilsson (1997) anser liksom Fornäs (1989) att stil kan ses som flera 

uppsättningar av identitetstecken, som är vända utåt så att andra kan se dem. Det är 

utseende, uppträdande, språk och musik som tillsammans bygger upp en persons stil 

och ger uttryck för en viss identitet. De påpekar dock att stil ej är detsamma som 

identitet, som kan påverkas av en rad andra faktorer. Stil handlar om att ha kunskap 

om tecken och dess betydelse.  

 

Abercrombie, Hill och Turner (2000) definierar stil som identitetsutmärkande drag 

som t.ex. språkformer, musiksmak eller klädstil samt speciella fritidssysselsättningar 

och intresse för utseendet. 
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Jacobsson (1994) anser att stil är de symboliska uttrycken för en livsstil. Hon menar 

att stil används inom ungdomsforskningen för att beskriva de yttre sidorna (t.ex. 

kläder, frisyr, musik) hos en ungdomskultur som särskiljer medlemmarna i 

förhållande till den sociala omgivningen. Hon anser att en av de tydligaste symboliska 

uttrycksformerna är klädseln. 

 

4.1.2 Definition av livsstil 
 

Abercrombie, Hill och Turner (2000) definierar begreppet livsstil som ett sätt att 

urskilja smak, attityder, samt ett sätt att uppföra sig på i en social grupp som skiljer 

sig från andra sociala grupper. 

 

Livsstil är hur ett levnadssätt markeras i förhållande till andra grupper i form av 

attityder, värderingar, smak etc. Dessa attityder och värderingar åskådliggörs genom 

stilen eftersom de inte syns. (Jacobsson, 1994)  

 

Ramström (1991) särskiljer livsstil från attityder och menar att livsstil istället 

innefattar kläder, frisyr och musikval m.m. 

 

4.1.3 Grupptillhörighet 
 
I detta avsnitt diskuteras vikten av att tillhöra en grupp samt vilken betydelse det har 

för en individ att finna sin personliga stil. 

 

Boija och Nilsson (1997) menar att olika stilar fungerar som en kompass för 

ungdomar, som genom att välja att tillhöra en grupp eller inte tillhöra en grupp kan 

hitta sin plats i tillvaron så att de känner sig tillfreds med sig själva. De anser att 

ungdomstiden är mycket viktig för identitetsutvecklingen och att det då är naturligt att 

fundera över vem man är, hur man skall vara samt försöka att hitta en egen stil. 

Utseendet och hur andra bedömer en som person blir en mycket viktig del i denna 

process. Det är viktigt att se ut och att vara på ett visst sätt så att man placerar sig i rätt 

grupp. Man kan visa tillhörighet till en viss grupp genom ett specifikt utseende, eller 
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också så ansluter man sig till "mainstreamkulturen" genom att se ut som alla andra. 

Ett annat sätt är att helt sticka ut med sin egen speciella stil. Då dagens samhälle 

kryllar av budskap om hur man ska vara, vad man ska tro på och vad som är rätt och 

fel så har ungdomars stilar ökat i betydelse. Det är ännu viktigare nu än någonsin att 

visa vem man är, vilken grupp man tillhör, vilken livsstil man föredrar och vilka 

värderingar och normer som man står för.  

 

Helena Wulff (se Fornäs 1989) hävdar att tonåringar strävar efter att likna sin bästa 

vän men framförallt att ha samma stil som denne. Man är mycket upptagen av likheter 

i tonåren och vänskapen är en bekräftelse på jaget.  

 

Ramström (1991) anser att ungdomar uttrycker och bearbetar sin relation till 

vuxenvärlden och till andra ungdomsgrupper genom sin livsstil ( kläder, frisyr, 

musikval) och sina attityder. 

 

För att kunna tolka en viss stil bör man känna till den mening och innebörd som 

medlemmarna i just den ungdomsgruppen tillskriver sin stil (Fornäs, 1989). 

 

4.1.3.1 Ungdomskultur – en subkultur i samhället 

 

Boija och Nilsson (1997) menar att ungdomar idag har utvecklat en egen livsstil, med 

en egen ungdomskultur och stil, som ofta innehåller kritik riktad mot vuxenvärlden. 

Dessa olika ungdomsstilar kan vara subkulturer, exempelvis avvikande grupper som 

är kreativa och medvetet experimenterar med livsstilar, kläder, frisyrer, musik m.m. 

för att markera sin stil.  

 

Abercrombie, Hill och Turner (2000) definierar begreppet subkultur som ett system 

av värden, attityder, ett sätt att uppföra sig på och en livsstil i en social grupp som 

skiljer sig från helheten. Ungdomar i en subkultur är enade i sin klädstil, sina attityder 

och opponerar sig mot den dominerande kulturen. Tillhör man en sådan grupp så 

känner man också en identitetstillhörighet. De skiljer sig åt från andra grupper med 

sin livsstil.  
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Abercrombie, Hill och Turner (2000) anser likt Boija och Nilsson (1997) att unga 

människor har utvecklat sin egen kultur och sociala identitet som skiljer sig åt från 

sina föräldrars. Det finns många anledningar till att en ungdomskultur utvecklas och 

de viktigaste orsakerna är att dagens ungdomar har mer pengar att röra sig med, samt 

att perioden mellan barndom och vuxenliv har förlängts, vilket delvis beror på att man 

studerar längre nuförtiden. Det vore fel om man talade om en enda ungdomskultur, ty 

det finns en mångfald av ungdomskulturer som skiljer sig åt, bl.a. när det gäller social 

klasstillhörighet, kön och olika etnisk bakgrund. Det är tydligt att ungdomar från olika 

sociala klasser och etnisk bakgrund har olika attityder, smak, sätt att uppföra sig och 

stilar. Detta gäller såväl män som kvinnor.  

 

Boija och Nilsson (1997) och Fornäs (1989) anser att de gemensamma nämnarna för 

en subkultur är att den ofta är rörlig och kortlivad samt uttrycker och bearbetar 

motsättningar, konflikter och problem i samhället. Vidare anser Boija och Nilsson 

(1997) att en subkultur så småningom kan bli så vanlig, då de flesta människor har 

samma åsikter och värderingar, att den inte längre är någon subkultur. Alla ungdomar 

identifierar sig inte med en subkultur eller en speciell stil utan de är vanliga i den 

betydelsen att de inte ansluter sig till någon speciell grupp. De delar istället den kultur 

som det stora flertalet ungdomar orienterar sig emot och som kallas "mainstream-

kultur". Det innebär att man sätter samman en personlig stil med delar hämtade från 

olika håll. Det finns många stilar idag att hämta inspiration från så valmöjligheterna är 

stora. Stilen är det som håller ihop allt men det behöver inte betyda att man har 

samma åsikter och värderingar.  

 

Liksom Boija och Nilsson (1997) menar Fornäs (1989) att flertalet ungdomar inte 

identifierar sig med någon delkultur utan att de delar den kultur som de flesta tillhör, 

nämligen "mainstreamkulturen". Han menar att dessa ungdomar inte beskriver sig 

som vanliga eller "mainstream" utan istället utmärker sin personliga stil med element 

hämtade från olika håll och ibland skiftar även de stil. 

 

Abercrombie, Hill och Turner (2000) menar att ungdomskultur kan definieras på tre 

sätt:  

1. Det är en fritidskultur  



 9  
 

2. Sociala relationer organiseras runt kamratgruppen istället för runt familjen och 

individuella vänner 

3. Ungdomsgrupper är speciellt intresserade av stil dvs. ett intresse för vissa 

utmärkande drag som t.ex. språkformer, musiksmak eller klädstil, speciella 

fritidssysselsättningar och intresse för utseendet. 

 

Storry och Childs (1997) anser att de flesta subkulturer förenas av någon typ av 

musik. Musiken spelar en kritisk roll i identitetsuppbyggandet hos ungdomar. Man 

kan genom musiken tala om vilken grupp man tillhör. Man klär sig också på ett visst 

sätt i den grupp man tillhör. Frisyren kan också vara på olika sätt. Stilar och 

ungdomskulturer ändras från generation till generation. 

 

Fritidssysselsättningar som musik, idrott, film och andra hobbys spelar en stor roll i 

ungdomars liv och speglar en del av deras livsstil. Musikvalet är en del av identiteten 

och tillsammans med klädstilen är den en avgörande markör för identitet och livsstil. 

Man kan använda klädseln som ett distinktionsskapande medel för att särskilja sig 

från mängden (Jacobsson, 1994). 

 

4.1.4 Media och konsumtion 
 
I följande avsnitt behandlas medias roll samt betydelsen av individens 

konsumtionsmönster i formandet av en stil eller livsstil. 

 

Man kan haka på en stil som man har läst om eller sätt på tv, eller man kanske 

uttrycker en viss attityd genom att lyssna på en viss typ av musik (Boija, Nilsson, 

1997) 

 

Storry och Childs (1997) hävdar att det människor väljer att köpa säger en hel del om 

deras identiteter genom tiderna. De menar att vi är det vi köper och att livsstilen är tätt 

förknippad med konsumtionsmönstret. Det är alltså viktigt att lägga märke till hur 

folk spenderar sina pengar och sin tid i olika stadier i livet. Vissa äldre ser ungdomar 

som modeoffer som domineras av kommersiella krafter, medan andra ser tonåringen 

som utforskare av nutida stiltrender och teknologi. Unga människor uttrycker sig 
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själva via kläderna de bär, musiken de lyssnar på, filmerna de ser och platserna de går 

till. Man menar att genom konsumentrollen av populärkulturen kan unga människor 

uttrycka sig mer kraftfullt och kreativt.  

 

Boija och Nilsson (1997) anser att media har upptäckt att ungdomar är en ny 

målgrupp med en ny livsstil. De satsar på att göra ungdomstidningar, ungdomsfilm 

samt kläder, och en helt ny matkultur för unga människor har skapats.  

 

Jacobsson (1994) menar att reklamen inte bara påverkar köpbeteendet utan även 

ungdomars arbete med att hitta sig själva. Konsumenten köper inte bara en produkt 

utan även ett löfte om en livsstil, menar Meyers (se Jacobsson, 1994). Motparterna i 

debatten menar att man inte behöver oroa sig över reklamens påverkan utan att det är 

ungdomarna själva som skapar musik- och klädstilarna. Massmedia har inte 

tillräckligt med fantasi för att skapa alla nya trender, menar Fornäs (se Jacobsson, 

1994), dvs. det är de unga som utnyttjar det massmediala utbudet och tar till sig det 

som passar och förkastar annat. 

 

Fornäs (1989) menar att ungdomstiden är rik på kulturell aktivitet dels av konsumtion 

och reception av populärkulturella produkter men även av experiment med individue ll 

och kollektiv stil som uttryck för val av livsform och identitet samt egenproduktion av 

musik, texter och bilder.  

 

Ramström (1991) menar att tonåringen tillhör en separat social grupp och 

kulturmönster såsom det klassiska generationsförhållandet har lösts upp. Ungdomar är 

allt mindre beroende av andra vuxna och vuxenvärlden har avmystifierats för dem. 

Gåtor och mystik kring vuxenvärlden har avslöjats via massmedia. Ungdomstiden 

idealiseras av de vuxna som den bästa tiden i deras liv. Ungdomar förblir ungdomar 

mycket längre i dagens samhälle och det ligger även i marknadskrafters intresse. 

Marknadsföringen framställer ungdomstiden som den mest attraktiva livsperioden 

som kan och bör fortsätta för evigt. Därmed blir ungdomstiden lösare förankrad om 

man jämför med barndomen och vuxenlivet. Att bli vuxen står inte längre i fokus för 

ungdomarna. Tonårstiden är inte längre en övergångstid och förberedelsetid mellan 

barndom och vuxenliv utan den har ett eget mål och är något i sig själv.  
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4.1.5 Kläder - en uttrycksform för stil 
 
Vilken betydelse har klädvalet för att visa en viss stil? Detta och närliggande 

frågeställningar behandlas i detta avsnitt. 

 

I mitt arbete har jag valt att studera områden som Jacobsson (1994) beskriver som 

klädsociologi och klädpsykologi. Hon menar att ”den klädsociologiska inriktningen 

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

principerna för deras funktion i människors relationer” (s.13). Den klädpsykologiska 

inriktningen tittar på klädseln som studieobjekt och tar upp mentala aspekter som 

attityder, motiv och behovstillfredsställelse samt klädesplaggens symbolik. 

 

Jacobsson (1994) menar att kläderna är ett uttrycksmedel som säger mycket om oss 

som individer. Kläder uttrycker var på samhällsstegen vi befinner oss eller vill 

befinna oss. De berättar om våra attityder, värderingar och om framgång och triumf 

eller resignation. För att kunna analysera hur kläder fungerar som 

kommunikationsmedel så använder sig Jacobsson av semiotikens teori. Med detta 

menar hon att kläder är en konkret utformning av budskap som sändaren (bäraren av 

klädseln) sänder ut till mottagaren (omgivningen). För att mottagaren ska kunna göra 

en korrekt tolkning av budskapet krävs det att mottagaren behärskar samma kod och 

kontext som sändaren använt sig av. Meddelandet fylls med innehåll först i mötet med 

en mottagare och dennes förutsättningar. Ibland kan dock meddelandet vara avsiktligt 

tvetydigt för att stimulera till olika kodanvändning hos mottagaren. I klädbudskapet 

ingår även feedback dvs. reaktioner hos mottagaren som t.ex. olika kommentarer 

såsom verbalt beröm, iskall tystnad, minspel eller kroppsspråk.  

 

Giddens (1991) betonar också klädernas betydelse för en individs stil. Kläderna 

uttrycker bl.a. kön och social status, och är till stor del ett resultat av grupptryck, 

reklam och ekonomiska förutsättningar som snarare gynnar en standardisering än en 

individualisering. Människor tenderar att ansluta sig till sin grupp och försöka att 

efterlikna denna för att passa in. Även Giddens använder sig av semiotikens teori för 

att beskriva interaktionen mellan sändare och mottagare. 
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" Several aspects of the body having special relevance to self and self-identity can be 

distinguished. Bodily appearance concerns all those features of the surface of the body, 

including modes of dress and adornment, which are visible to the individual and to other 

agents, and which are ordinarily used as clues to interpret actions." 

        (Giddens, 1991, s.99) 

 

Jacobsson (1994) anser att genom att studera hur folk klär sig i olika grupper och för 

olika situationer, platser och tider samt hur den enskilde individen klär sig så 

synliggör forskaren språket dvs. koderna, reglerna som i sin tur speglar värderingar 

och attityder som råder i samhället och de principer som människan mer eller mindre 

rättar sig efter. Man kan också se människans klädsel som en helhet, ett visuellt 

tecken, som består av budskapsbärande enheter dvs. olika plagg samt deras färg, form 

och stil och det budskap som dessa plagg sänder ut enskilt och tillsammans.  

 
"Varje plagg kan således vara meningsbärande i sig, men det kan också vara det sätt 

klädesplaggen är kombinerade på eller sättet att bära dem, som förmedlar det aktuella 

budskapet till omvärlden" 

                    (Jacobsson, 1994 , s.25).  

 

Begreppet klädstil handlar om klädernas form och är sättet på vilket ett budskap 

uttrycks och kan beskrivas i former, proportioner och linjer. Stil existerar oberoende 

av mode och kan vara både modern och omodern. Mode kan definieras som en 

periodisk förändring av stilen eller en utpräglad, tidsbestämd smak. Modet kan även 

ses som ett tidsbundet normsystem som styr vårt sätt att klä oss och vårt sätt att 

behandla och värdera vår kropp. Med hjälp av klädselkoder, konventioner och regler 

som accepteras av en grupp människor kan kläder informera om bärarens kön, ålder 

och status. Ett plagg kan vara meningsbärande för t.ex. en politisk åsikt då det 

används i vissa speciella sammanhang och inte i andra eller av vissa grupper. Koderna 

är i ständig förändring och alla människor använder inte samma kod. (Jacobsson, 

1994)  

 

När vi möter en människa som vi inte känner så grundar vi vår första uppfattning om 

den personen utifrån dennes kläder och yttre framtoning. Genom kläderna presenterar 

vi oss själva, vilken grupp vi tillhör eller vill tillhöra för omvärlden, men vi bygger 

också upp en identitet och gestaltar en livsstil. Med klädernas hjälp kan vi signalera 
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något om de drag som utmärker oss som personer eller om den roll vi har. När 

klädsignalerna tolkas av mottagaren så relateras de till det sammanhang som kläderna 

används i. (Jacobsson, 1994) 

 

Storry och Childs (1997) menar att sättet man klär sig på antingen bidrar till att 

bekräfta eller undertrycka olika aspekter av identiteten såsom kön, ras, klass och 

ålder. Kläder reflekterar också vilken uppfattning man har av den historiska epok som 

man lever i och hur man relaterar till dagens kultur.  

 

Friday (1997) menar att tonåringar idag vill vara i centrum för uppmärksamheten och 

att kläder är ett sätt att synas på. En tävling pågår hela tiden om att vara vackrast, 

smalast att ha kontroll och vi går genom livet och köper skönhet, bantar och tränar 

våra kroppar för att uppnå skönhet. I tonåren kämpar vi för att bli omtyckta av det 

motsatta könet och att bli accepterade av gruppen man tillhör. Att synas har alltid 

varit viktigt för ungdomar men man får ofta en idealiserad bild av människan i 

tidningar och på tv. De lär sig hur man ska vara man från filmer, tv, och dataspel. 

Folk är så glada över att "vara inne" och att ha en identitet att de t.o.m. bär någon 

annans initialer på sina kläder. 

 

4.2 Identitet  
 
Identitet diskuteras idag i många sammanhang som något som skapas i relation till 

andra och till en rad sammanhang. Jag har valt att först titta lite närmare på hur 

olika författare har definierat begreppet identitet. 

 

4.2.1 Definition av identitet 
 
Abercrombie, Hill och Turner (2000) definierar begreppet identitet på följande sätt. 

De anser att identiteten innefattar självkänsla och personlighet. Vidare hävdar de att 

identitetsbegreppet också innefattar både likhet och skillnad, dvs. om man är 

engelsman så är man lik andra engelsmän  men samtidigt skiljer man sig från andra 

nationaliteter. Jacobsson (1994) anser också att identifikationsprincip bygger på att 

det finns likheter och skillnader, dvs. när en grupp människor uppfattar samhörighet 

med varandra innebär det också att de känner sig olika andra grupper. Göthlund 
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(1997) anser också att vi bekräftas som individer då vi ser både likheter och skillnader 

med andra. 

 

Goffman (se Göthlund, 1997) presenterar identiteten som en serie masker som man 

sätter på sig inför olika publik. Han menar alltså att individer presenterar en bild av 

sig själva för andra, som är villiga att acceptera eller slå bort bilden. Därmed lägger 

han vikten vid hur identiteter är utformade. Göthlund (1997) menar liksom Goffman 

att vi är beroende av verktyg och publik för att iscensätta jaget. 

 

Abercrombie, Hill och Turner (2000) anser till skillnad från Goffman (se Göthlund, 

1997) att identiteten har fragmenterats och består av en rad olika element som t.ex. 

familjen, lokalmiljö, nationalitet, social klass, etnisk bakgrund och kön. När man 

korsar dessa så blir identiteten mer komplex. Därmed kommer identiteter som baseras 

på flertalet olika livsstilar att bli viktiga. Samtidigt menar de att identiteter blir mer 

flytande i dagens samhälle. Folk kan byta identitet under sin livstid och de kan mer 

eller mindre påverka den egna identiteten. 

 

Boija och Nilsson (1997) beskriver identiteten som ett sätt att uppfatta sig själv som 

person, det egna beteendet och hur andra reagerar på en som person. De menar att 

mycket av vår identitet grundläggs under barndomen för att sedan utvecklas under 

uppväxttiden. De menar att flertalet ungdomar skapar sig en personlig stil för att 

medvetet eller omedvetet uttrycka den egna identiteten. 

 

Jacobsson (1994) definierar begreppet identitet som en människas jaguppfattning eller 

självuppfattning om sin egen person. Det finns en personlig identitet som är 

uppfattningen av sig själv som en unik varelse, som inte delar sin identitet med någon 

annan. Det finns också en social identitet och den gäller både den egna uppfattningen 

om var man hör hemma och andras kategoriseringar. 

 

Stefi Pedersen (se Ramström, 1991) anser att identiteten har två aspekter. En balans 

mellan den existentiella och den sociala identiteten. Den existentiella identiteten 

bekräftar oss som vi är och ställer inga villkor medan den sociala ställer krav som 

individen är tvungen att uppfylla för att nå trygghet och stabilitet i sitt sociala liv. De 

processer som man genomgår under tonårstiden innebär separation och individuation. 
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Göthlund (1997) menar att jaget är identiteten som gör varje människa till en unik 

individ, men hon anser också att jaget är föränderligt. 

 

4.2.2 Identitetsarbete 
 
I nedanstående avsnitt har jag valt att beskriva identitetsarbetet. Detta är en 

pågående process där ungdomar arbetar med sig själva och sin identitet. 

 

Thomas Ziehe (1994) beskriver sina tankar om ungdomars sökande efter identiteter. 

Han anser att det nya samhället, som ej längre styrs av gamla normer och traditioner, 

har lett till en "kulturell friställning" som innebär en större frihet och valmöjlighet för 

ungdomar att uttrycka sig och fundera över sig själva och sin identitet. Ziehe menar 

att detta leder till ett större ansvar och därmed också en större osäkerhet hos de unga. 

Det är alltså marknadskrafterna och inte traditionen som påverkar identitetsarbetet, 

anser han. Han menar att detta har lett till identitetsprovning dvs. att människan 

omprövar och omformulerar sitt utkast till identitet under hela livet. Ziehe menar att 

det som är utmärkande för ungdomsåren är ett experimenterande med roller och 

kulturella uttrycksformer där livsstilarna förkroppsligar identitetsframställningen. Får 

vi fler möjligheter att uttrycka och fundera över oss själva och vår identitet så blir vi 

också mer reflexiva i vår självuppfattning. 

 

Ziehe (1994) anser även att kroppen har blivit ett medel att uttrycka sin personliga stil 

med i identitetsarbetet. Förr uppfattades kroppen som ett öde eller ett naturgivet 

faktum. Idag är man mer ansvarig för sin kropp, sitt yttre och sin klädsel. Detta skapar 

förväntningar och möjligheter till social kontroll då man kan visa något med sin kropp 

och göra den till ett tecken. Utseendet, umgängesstilen, det sexuella beteendet, valet 

av vänner, allt detta har dragits in dvs. man måste kunna framställa och representera 

sig själv socialt och psykiskt vinna poäng; man måste kunna sälja sig själv. Liksom 

Ziehe anser Giddens (1991) att det inte är viktigt vem man är utan snarare vem man 

presenterar sig som.  

 



 16  
 

Fornäs (1989) menar också att identitetsarbetet pågår under hela livet men att det är 

särskilt påtagligt under ungdomsåren, eftersom det är då man lägger grunden till den 

individuella och kollektiva identiteten. Att vara ung är att inte längre vara barn men 

heller inte att vara vuxen. Förr i tiden såg man på vuxenheten som ett sätt att vara 

färdig, att ha funnit sin identitet och vara fast i en social roll. Denna bild har nu 

ändrats och sökandet efter en identitet förekommer även i vuxenlivet. Gränserna 

mellan ungdom och vuxenliv håller alltså på att suddas ut. 

 

Jacobsson (1994) menar att man definierar sin identitet via klädseln som fungerar som 

ett objekt då man följer klädindustrins trender eller normerna i gruppen. Det handlar 

om ett växelspel om att vara unik eller medlem av en grupp. Identitetsarbetet speglar 

sig i olika klädstilar under årens lopp och hon anser därmed att identitetsarbetet är en 

pågående process. 

 

Enligt Ramström (1991) är något av det mest centrala för identitetsbyggnad att finna 

en utbildningsväg och en yrkesroll. Identitetsarbetet i tonåren ska dels leda fram till 

vem individen är och dels bekräfta vem individen är i förhållande till andra 

människor. I detta ingår att individen ska känna vilka grupper den tillhör respektive 

inte tillhör och vilka roller denne har eller kan få i en framtid inom dessa grupper. 

Dessutom är det viktigt för individen att känna vilket värderingssystem denne känner 

samhörighet med. Identifikationen är central för identitetsbildningen och den finns till 

både för att avlägsna sig och för att närma sig ett objekt. 

 

Abercrombie, Hill och Turner ( 2000) anser att identitetsarbetet är en process som 

pågår under hela livet. De skiljer på varaktiga identiteter och flytande identiteter. Det 

finns identiteter som vi får i barndomen som t.ex. könstillhörighet och etnisk 

härkomst, och dessa är varaktiga om vi bortser från transsexualiteten. Senare i livet 

ser vi prov på flytande identiteter t.ex. när man går från barndomen till vuxenlivet. 

Man flyttar, man byter yrke och allt detta påverkar vem man är som person.  

 

Göthlund (1997) menar att det är först vid 4-5 månaders ålder som barnet börjar 

uppfatta sig själv som individ. Detta sker genom att de uppfattar sin egen spegelbild, 

samt genom den spegling som föräldrarna ger då de bekräftar barnet som en egen 
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person. Fornäs (1989) anser likt Göthlund (1997) att barnet skapar sin identitet genom 

speglingar i andra och i språket. Göthlund menar att det är särskilt i ungdomsårens 

identitetsarbete som individerna söker bekräftelse om och om igen. Dock vill hon 

understryka att det inte enbart är i interaktion med andra som man uppfattar sig själv 

som subjekt utan även i samtal och reflektion med sig själv. Hon anser att genom att 

människan väljer att pröva olika livsstilar så skapar hon en bild av sig själv och detta 

identitetsarbete är en historia som berättas och skrivs under hela livet. 

4.2.3 Identifikation 
 
I följande avsnitt beskrivs utveckling och skifte av identifieringsobjekt i tonåren.  

Bl.a. diskuteras vikten av att tillhöra en viss grupp och identifiera sig med dem för att 

ge uttryck för den egna identiteten. 

 

Ramström (1991) menar att kamratgruppen spelar en oerhört stor roll under 

tonårstiden. Då är personligheten ofta i obalans och banden till föräldrarna 

kompliceras av att tonåringarna ska frigöra sig från dem och då innehar 

kamratgruppen en viktig stödjande funktion. Ungdomsgruppen fungerar inte alltid 

som en övergångsperiod utan den unge kan bli kvar där för att försöka finna en 

ersättning för vuxenidentiteten genom att tillhöra en ungdomsgrupp. Samma 

ungdomskultur kan alltså fungera både progressivt och regressivt. Antingen hanterar 

tonåringen den övergående normala regressionen eller så fungerar den som en 

stagnerad tillflyktsort. 

 

Blos (se Göthlund, 1997) menar att man måste rikta om begäret för att utveckla en 

vuxen identitet, från att ha identifierat sig med sina föräldrar till att söka bekräftelse 

och närhet i sin omgivning. 

 

Fornäs (1989) menar att man för att försöka förstå sig på ungdomars livsformer bör 

närma sig deras estetiska och stilmässiga uttryck. Deras stil och estetiska produkter är 

symboler och tecken för ungdomars erfarenheter och behov. Kulturella symboler 

fyller viktiga funktioner för ungdomar när det gäller relations- och identitetsbildning. 

En ny omorganisation blir nödvändig då ungdomar strävar bort från 

ursprungsfamiljen och identifierar sig med sina vänner. Ungdomstiden handlar 
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mycket om identitet och identitetsbegreppet vetter åt ena hållet mot sociala gruppers 

sammanfogning och åtskillnad och åt andra hållet mot individers personliga 

självkänsla.  

 

Friday (1997) talar om skönhetens betydelse för identitetsarbetet. Från att ha sett oss 

själva i våra föräldrar så letar vi efter nya reflektioner. Oavsett vilket självförtroende 

vi har så är vi beroende av hur andra bedömer oss. Psykologen G. Stanley Hall (se 

Friday, 1997) menar att tonåren är en andra födelse. Ingen annan tid i livet ger oss en 

sådan möjlighet. Tonåren är en återgång till tidig barndom och att vara älskad, 

värdefull och skyddad. Men det finns också en regelbrytande tonåring med kläder, 

hårstil, en ny jargong, en ny dans och musik påhittad för att distansera sig från sårbara 

känslor av den andra födelsen och för att distansera sig från föräldrarna. Ungdomar 

anser sig ha hittat sin plats på stegen när de har skiftat sin identitet från modern till 

vänner. 

 

I ovanstående litteraturgenomgång har jag redogjort för stil, livsstil och identitet. 

Denna del är grundad på hur olika författare och forskare ser på dessa begrepp. Jag 

har valt att beröra vissa ämnesområden som senare ligger till grund för diskussionen 

kring mitt empiriska material. Nu följer en metoddiskussion om hur jag har gått 

tillväga i mitt arbete. 
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5. Metod 
 

5.1 Diskussion av litteratur 
 
Genom att reflektera över mitt ämne så kom jag så småningom fram till ett syfte och 

utifrån detta syfte så valde jag relevant litteratur till ämnet. För att inhämta kunskap 

inom valt ämnesområde har jag studerat sekundärkällor som exempelvis böcker, 

avhandlingar och examensarbeten. Jag är väl medveten om att detta är sekundära 

informationskällor som avspeglar en annan persons tolkningar och åsikter. Detta 

medför att informationen inte kan anses vara objektiv utan präglas av starka 

subjektiva värderingar. Därefter har jag jämfört olika författares åsikter och belyst 

vissa åsikter med framstående citat. 

 

Litteraturen som jag har valt till mitt arbete är både engelsk och svensk. Detta är ett 

medvetet val, eftersom jag vistades under en kortare period i England när jag började 

skriva på arbetet och hade tillgång till denna litteratur. Jag har dock inte lagt 

tyngdpunkten på detta, då jag var medveten om att min vistelsetid där var begränsad. 

Därför har jag valt att göra mitt empiriska arbete samt den större delen av 

litteraturgenomgången i Sverige. 

 

5.2 Intervju som metod 
 

För att ta reda på hur ungdomar ser på hur de och andra individer i omgivningen 

uttrycker sin stil, så genomförde jag intervjuer. Jag valde att använda mig av intervju 

som metod, då jag väntade mig att få så utförliga svar som möjligt. Om jag istället 

hade valt att använda mig av enkäter så hade jag kunnat fråga fler personer, men då 

hade jag å andra sidan inte fått lika personliga intervjuer. I detta fall hade jag 

möjligheten att ställa följdfrågor. Jag anser att detta ger ett mer kvalitativt resultat, då 

det i en intervju inte finns några fasta svarsalternativ. Jag valde att göra mina 

intervjuer nästan som samtal, dvs. som en relativt öppen intervju med 

halvstrukturerad karaktär där jag formulerat en del frågor inom några frågeområden. 

Därmed söker jag finna deras subjektiva bild av ämnet. Genom dessa "öppna" frågor 

som man har möjlighet att ställa i en intervju, så ges de intervjuade möjlighet att ge 
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mer uttömmande svar då de fritt kan redogöra för sina åsikter. Dessutom kan man 

ställa följdfrågor om det är någon fråga som de inte har uppfattat. Fördelen med 

öppna svarsalternativ är alltså att deltagarna får reflektera själva. Dessutom kan man 

få nya aspekter som man som intervjuare inte själv har tänkt på. Vidare får man data 

som kan vara rika på information i mer än en dimension. En svårighet kan vara att det 

är svårare att sammanställa resultatet. 

 

5.3 Förberedelser 
 

Jag tog kontakt med min metodiklärare i franska som arbetar på en skola i centrala 

Linköping och hon hjälpte mig att komma i kontakt med ungdomarna. Jag hade gett 

henne mina önskemål att hon skulle välja ut flickor i år 8 som tillhörde två olika 

kompisgäng med ca 2-4 flickor i vardera grupp. Flickorna är i åldern 13-14 år och går 

på samma skola i Linköping. Jag valde medvetet att intervjua flickor i denna ålder 

med tanke på den psykologiska utvecklingsfas som de befinner sig i. Åldersmässigt 

och utvecklingsmässigt utgör de en grupp som skiljer sig åt gentemot andra 

åldersgrupper. (Göthlund, 1997)  

 

5.4 Utförande  
 

Jag genomförde intervjuer med dessa flickor under en höstdag 2001. Jag valde att 

intervjua flickorna i skolmiljön, då jag anser att det är i skolan som en stor del av 

deras identitetsarbete sker. De spenderar ca 7 timmar om dagen i skolan fem dagar i 

veckan. Intervjuerna ägde rum i ett grupprum på skolan. Miljön i grupprummet 

kanske inte var den mysigaste, men i och med att vi vistades i denna miljö så slapp vi 

störande bakgrundsljud som en offentlig miljö kan tillföra. Jag genomförde två 

intervjuer som var och en var ca 40 minuter lång. Jag intervjuade dem gruppvis med 

tre flickor i vardera grupp. Jag valde att spela in intervjuerna på band så att jag inte 

skulle gå miste om någon viktig information. Dessutom underlättar det vid 

bearbetningen av materialet, då man har möjlighet att lyssna på en intervju så många 

gånger man behöver. 
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Dessa samtalsintervjuer hade en lättsam karaktär, där ungdomarna skrattade och 

skämtade med varandra. Det märktes att de kände sig avslappnade och vågade säga 

vad de verkligen tyckte och tänkte. Man kan säga att det rådde ett ömsesidigt utbyte i 

intervjusituationen där jag som intervjuare fick möjlighet att ta del av den intressanta 

informationen, samtidigt som de uppskattade att få prata om sig själva med en vuxen 

person som lyssnar på dem. Ungdomarna tyckte att det var roligt att berätta om sig 

själva och detta kanske berodde på att de befinner sig i en period där självupptagenhet 

är en del av personlighetsutvecklingen (Göthlund, 1997). Något som var till min 

fördel vid intervjutillfället var att jag kom utifrån och inte arbetade på skolan. Jag 

visade dem intresse och flickorna tyckte dessutom att det var kul att göra något utöver 

det vanliga i skolan. Eftersom jag själv har ett stort klädintresse, så föll det sig 

naturligt för mig att sätta mig in i deras begreppsvärld och ta reda på sådant som jag 

inte uppfattade. 

 

Vi satt fyra stycken runt ett bord när intervjuerna genomfördes. Under intervjuns gång 

så förde jag in dem på olika teman: musik och andra fritidsintressen, kläder, stil och 

identitet. De flesta av flickorna hade mycket att säga under intervjuns gång och jag 

försökte tillåta dem att ta upp egna ämnen som kom upp i sammanhanget. För det 

mesta höll vi oss dock inom ramarna för nämnda teman. 

 

5.5 Bearbetning  
 
När jag hade genomfört mina intervjuer åkte jag hem och lyssnade igenom dem. 

Sedan skrev jag ned intervjuerna ord för ord. Därefter valde jag att utifrån mitt syfte 

koncentrera resultatet kring två teman: stil och identitet. Utifrån råmaterialet valde jag 

sedan ut delar av intervjun som passade in under respektive tema. Jag skrev en 

resultatdel som jag belyste med citat från flickorna som deltog i intervjun. Därefter 

gjorde jag en diskussion där jag belyste resultatet med författares och forskares 

synpunkter, samt bidrog med egna åsikter inom valda temaområden. 
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5.6 Diskussion av metod 
 
När jag hade genomfört den första intervjun så kände jag att allt inte riktigt blev som 

jag hade tänkt mig. Jag upptäckte att jag hade fått många korta svar och att en flicka 

inte hade svarat på så många frågor. Detta berodde dels på mitt sätt att ställa frågor 

och dels för att jag gärna fyllde i svaren själv. Två av flickorna var visserligen ganska 

tystlåtna, men jag hade löst situationen på ett bättre sätt genom att omformulera 

frågorna, ställa fler följdfrågor och ge dem mer tid och talutrymme. Under intervju 

nummer två tog jag min självkritik på allvar och den intervjun blev mycket bättre. Det 

blev mer diskussioner och dessutom var dessa flickor mer lättpratade. Det var dock 

mycket givande att lära sig av sina egna misstag och se skillnaden på olika 

intervjutekniker. Jag har definitivt lärt mig något till nästa gång jag ger mig ut och 

intervjuar. 
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6. Resultat 
 
Jag har valt att intervjua sex flickor i år 8 om deras iscensättningar av sig själva. 

Denna resultatdel har jag valt att presentera utifrån två teman som framträdde i min 

kontakt med flickorna, nämligen stil och identitet. Dessa teman utgör stommen i den 

empiriska del som nu följer. Metoden att söka efter nyckelteman har jag hittat hos 

(Göthlund, 1997) som i sin tur har lånat dem av Helena Wulff. Dessa teman går in i 

varandra så det är viktigt att man ser arbetet som en helhet och inte som två separata 

delar. I denna del kommer jag att presentera resultatet av mina två intervjuer. 

Inledningsvis börjar jag med temat stil för att sedan avsluta med identitet. Ordningen 

dem emellan är inte motiverad på något vis. Den empiriska delen följs sedan av en 

diskussion där jag belyser mitt resultat med författarnas åsikter och mina egna tankar 

samt flätar samman dessa två teman till en helhet. 

 

6.1 Presentation av respondenterna 
 
 Grupp 1: Grupp 2: 

 Lisa  Astrid 

 Nina  Eva 

 Nathalie  Jonna 

 

Jag har använt mig av fingerade namn för att inte avslöja flickornas identiteter. Lisa, 

Nina och Nathalie har känt varandra sedan de var små. De ingår i ett gäng på fem 

stycken som brukar umgås, mest i skolan men även lite på fritiden. Flickornas 

fritidsintressen är framförallt sport, orientering, dans och tennis. Sporten är en mycket 

viktig del i deras liv liksom kläder och musik. Astrid och Eva har känt varandra sedan 

de var små och de lärde känna Jonna när hon började i deras klass i sjuan. Eva och 

Jonna utövar fotboll respektive friidrott. Astrid däremot gör det inte. "Jag har 

ingenting jag är fri. Jag tycker om att lyssna på musik och vara med kompisar" (Astrid 

2). Sporten är en viktig del i Eva och Jonnas liv och alla tre tycker mycket om kläder 

och musik. De umgås mycket på fritiden. I resultatdelen kommer jag att hänvisa till 

vem som säger vad genom fingerat namn och nummer på intervjun. 
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6.2 Stil 
 

6.2.1 Kläder som stil 
 

Flickorna som jag intervjuar anser att det finns människor som har olika stilar 

nuförtiden. När jag sedan frågar dem om vad de känner till för olika stilar så säger en 

av flickorna: "Jag vet inte om de kallas för något speciellt men man ser ju liksom hur 

olika personer klär sig tycker jag. Man kanske ser en del som bara har märkeskläder 

eller så tycker jag. Och endel kanske har korta tighta tröjor eller så och buffaloskor 

(skor med hög klack) och vanlig såhär jeans har vi. Jag försöker inte följa någon stil 

direkt utan jag handlar sådant som jag tycker om" (Lisa 1). Genom Lisas svar så 

glider vi automatiskt in på ämnet klädstil och jag frågar dem om de anser att de har 

någon speciell klädstil. "Nej inte direkt tror jag inte. Eller jag är inte…jag tycker om 

att ha jeans och en tröja eller så. Jag tycker inte om att ha som…tajta Savannbyxor 

eller sådant som många har. Det tycker jag inte så mycket om. Jeans tycker jag om 

kan man säga" (Lisa 1). Nina anser att hon inte har någon speciell stil, men både hon 

och Nathalie instämmer med Lisa att de tycker om att ha jeans och en tröja. Det 

framgår i grupp ett att de inte tycker om att testa nya stilar utan de köper kläder som 

de tycker är fina, sköna och som de passar i. De anser att de har samma klädstil i 

gruppen, men att den inte kallas för något speciellt och att de inte vill uttrycka något 

speciellt med sina kläder. 

 

I en liknande intervju med grupp två fick jag dessa svar. "Jag vet inte, jag har den 

stilen som jag vill" (Astrid 2). Eva anser att hon inte har någon speciell stil, men då 

Astrid inflikar modet, håller hon med. Jonna instämmer med Astrid och Evas åsikter. 

När vi kommer in på ämnet vad de har för klädstil blev svaren: "Jag brukar fastna för 

kläder som är snygga, coola och annorlunda liksom" (Astrid 2). Med detta menar hon 

t.ex. jeans. Hon tycker om att handla sina kläder på Solo som har byxor som ingen 

annan har. Hennes vänner menar på att det är dyra byxor och hon instämmer och 

lägger till att Impuls har en hel del udda kläder och att det dessutom är ett billigare 

alternativ än Solo. Hennes kompisar menar att man även hittar kläder som är lite 

annorlunda utomlands. De har en relativt bred klädstil i grupp nummer två och så 

länge det handlar om modekläder och udda kläder, så kan de tänka sig att köpa kläder 

både på UFF (som säljer begagnade kläder till billigt pris) och Solo (som säljer 
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moderiktiga kläder till ett högre pris). En tjej förklarar lite närmare hur detta breda val 

är möjligt: "Man kanske har lite olika stilar och då finns det ju en stil på Solo, en stil 

på Hennes & Mauritz och en stil på JC liksom. Det är ju på samma plan ändå fast de 

är olika ändå" (Astrid 2). Tjejerna i grupp två tycker att de har ungefär samma stil, 

men Astrid menar på att de andra har mer lika stil än vad hon har. Då inflikar Eva att 

hon faktiskt börjar tycka om ett par speciella byxor som Astrid har. När jag frågar 

Astrid vad som skiljer hennes stil från hennes kompisars så vet hon inte riktigt. Hon 

anser att de har ganska lika kläder men att hon ändå skiljer sig från dem. "Jag går mer 

ifrån modet tycker jag själv i alla fall" (Astrid 2). Hennes kompis inflikade direkt: 

"Men det är kul att ha saker som ingen annan har" (Eva 2). "Som ingen annan har ja. 

Det är ju det som man strävar efter" (Astrid 2). De i grupp två vill inte uttrycka något 

speciellt med sin stil och anser inte heller att det är viktigt att ha en speciell stil. "Nej 

det är inte viktigt. Bara man har sådant som man tycker om" (Jonna 2). 

 

I grupp två benämner de stilarna efter namn på personer som t.ex. Jonnas stil och 

Annikas stil. När jag frågar dem hur dessa stilar är så svarar de att Jonnas stil är 

Savannbyxor. De enas om att dessa byxor är moderna och mycket populära, för 

nästan alla har något par. "Jag tycker de är jättesköna" (Jonna 2). "Jag tycker inte om 

sådana byxor" (Astrid 2). Vidare pratar vi om Annikas stil. Annika är en flicka som 

går på samma skola som de. "Hon har såhär speciella kläder. Typ såhär rutig blus 

kanske speciella strumpbyxor och så" (Jonna 2). "Hon passar i såhär speciella byxor 

och en tröja till" (Eva 2). Astrid tycker följande om Annikastilen: "Det är ju massor 

som har jeanskjolar eller har såhär speciella skor och är speciella i håret". De speciella 

skorna som de talade om vet de inte vad de heter men här följer en beskrivning på hur 

de ser ut. "Typ gympadojor med stjärnor på som har varit inne jätte länge" (Eva 2). 

"Tygskor som är röda med vit sula" (Jonna 2). Däremot var de oense om ifall det var 

många som har dessa skor. Jonna anser att så inte är fallet, men Astrid har sett 

jättemånga som har sådana skor och Eva menar att det är en viss stil som har sådana.  

 

6.2.2 Märkeskläder och mode 
 

Varför de tycker det är så kul med kläder beror bl.a. på att det är så kul att handla 

dem. Dessutom bryr de sig alla om hur de ser ut. De tycker alla att kläder är viktigt. 
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"Det är ju liksom hur man ser ut" (Nathalie 1). Hon menar att det blir ännu viktigare 

hur man ser ut nuförtiden och tycker att det är viktigt att man bryr sig om det. "Det är 

ju inte så trevligt om man kommer med slafsiga kläder till skolan. Det är ju roligt om 

man kommer i rena kläder kanske och inte äckliga" (Lisa 1). I båda grupperna tycker 

man om att köpa kläder och bryr sig om hur man ser ut. Var köper de då sina kläder? 

Den första gruppen handlar mycket i sportaffärer men även på Hennes & Mauritz, JC 

och Habit (en lokal modebutik för tonårsflickor). Jag frågar var de i grupp två handlar 

sina kläder och det äri stort sett på samma ställen. "På Solo, Habit, Hennes & Mauritz, 

Åhlens, Lindex överallt där jag hittar. Jag försöker gå i så många affärer som möjligt" 

(Astrid 2). Kompisarna instämmer och nämner ytterligare några affärer.  

 

Båda intervjugrupperna tycker att det är bra med märkeskläder, men inte att det är 

jätteviktigt. En flicka säger: "Det är ju kul om det är ett märke. Om det är ett bra 

märke så är det ju oftast bättre kvalitet än om man köper ett par med sämre kvalitet" 

(Lisa 1). Hennes väninna anser: "Det beror på vad man ska köpa. Om man ska köpa 

ett par nya byxor så vill man ju att de ska hålla ett tag så man inte behöver köpa nya 

efter en vecka. Det är ju bra om de håller ett tag" (Nina 1). I intervju nummer två är 

utseendet på kläderna det viktigaste och har större betydelse än märket även om de 

tycker att det är viktigt med märke också. Grupp ett ville lägga vikten mer på 

hållbarhet och praktiska saker med att ha märkeskläder, medan grupp två strävar mer 

emot att ha kläder som är snygga och trendiga. 

 

Vi diskuterar även om det är viktigt med mode. "Jag vet inte vad modet är" (Lisa 1). 

"Nej det tror jag inte. Jag tycker om jeans. Det har ju kommit mycket jeans nu" 

(Nathalie 1). De tror att de använder jeans ungefär lika mycket nu, som innan det blev 

så modernt igen. Den enda skillnaden är att det finns mer jeans att välja på nu anser 

Nathalie. Eva som tidigare i intervjun inflikade att hennes stil är modet uttalar sig 

angående om det är viktigt med mode. "Nej sådär man köper det man vill ha" (Eva 2). 

"Man köper ju det man vill ha fast ofta dras man ju till sådana som man har sett på 

andra liksom eller om man inte vill ha ett par byxor så tittar man heller inte efter dem" 

(Astrid 2). Hur viktigt är det då att man köper kläder i modefärger? Grupp ett svarar 

följande på den frågan. "Det är inte så att jag går och letar såhär nu är det rosa, då 

måste jag köpa en rosa tröja. Men ser jag en rosa tröja som jag tycker är fin och alltså 

jag bestämmer ju inte innan att jag ska ha en rosa bara för att det är inne…enligt dem 
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som bestämmer det" (Lisa 1). De påverkas inte att följa modefärger, men däremot tror 

de att många andra gör det. När jag sedan frågar flickorna i grupp två om de följer 

modet mycket svarar en flicka : "Färger kan man följa men inte direkt några speciella 

saker och så. Pasteller brukar vara inne på sommaren och sedan brukar det bli mörka 

färger typ svart, grått och brunt och såhär på vintern och så" (Astrid 2). I grupp två 

anser flickorna att de följer modet till viss del men främst färger för man utgår från att 

köpa kläder som man tycker är snygga och som man trivs i. 

 

6.2.3 Yttre påverkan samt reaktioner på klädstil 

 
Fortsättningsvis diskuterar vi vad det är som påverkar vad man har för kläder på sig. 

Vill man ha samma tröja som kompisen handlat? "Det är ju inte direkt att jag springer 

och köper en likadan som Nina kanske, men ser man någon på skolan som har en fin 

tröja kanske man tycker att man vill köpa den. Man härmar inte bästa kompisen såhär, 

Det är ju inte så kul för den personen som köpt något snyggt och sedan köper man en 

likadan" (Lisa 1). I grupp två uttalar sig Eva om ifall hon vill köpa samma tröja som 

bästa kompisen. "Om man tycker den är snygg så vill man ha en sådan" (Eva 2). 

Kompisarna instämmer i detta. Sedan diskuterar vi om det är okej att köpa likadana 

kläder som någon annan eller om det är jobbigt om någon härmas. "Ja om någon 

kommer i en likadan så är det ju inte kul, det är ju roligast att ha den själv. Fast det är 

inte sådär att jag inte talar om vart jag har köpt den. Ibland går det väl bra" 

(Nathalie1). De andra i grupp ett instämmer. De menar att det inte är så vanligt att 

man härmar andra. "Det är upp till dem. Jag kan ju inte förbjuda dem att ha samma 

kläder" (Astrid 2). "Man kan köpa likadana kläder men det är inte kul om man har 

samma kläder samma dag" (Eva 2). "Nej eller om någon köper likadant hela tiden" 

(Jonna 2). " Ett par jeans och sedan superwoman tröjan och sedan kommer man så 

bara hej…då vill man inte gå tillsammans. Då känner man sig som värsta fjollan" 

(Astrid 2). I grupp två var de ense om att det är okej att köpa samma kläder bara man 

inte gör det jämt och inte har på sig kläderna samtidigt. Vi diskuterar vidare om det är 

vanligt att man härmar någon annan. Detta blev svaren. "Nej så är det inte. Det kanske 

är något man har som är samma fast då bryr man sig inte" (Eva 2). "I olika stilar så är 

det ju ganska lika kläder oftast som t.ex. Jonnas lilla stil med Savannbyxor, det är ju 

massor som har Savannbyxor eller Annikas lilla stil det är ju massor som har 
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jeanskjolar" (Astrid 2). Grupp ett anser att de inte påverkas så mycket av kompisar 

men det gör grupp två desto mer. 

 

Vad har då föräldrarna för påverkan på deras stil? "Mina föräldrar säger vad de tycker 

och så. Min mamma skulle inte tycka om ifall jag hade på mig såhär…mm…stora 

svarta stövlar och rakar håret och stora svarta nithalsband. Jag tror inte hon skulle bli 

så glad då om jag hade svarta kläder och stövlar och så" (Lisa 1). Hon vill inte 

personligen ha den stilen utan hon gav det bara som förslag. Hennes två kompisar 

instämmer att deras föräldrar inte heller skulle tycka om det. Annars bestämmer de 

själva vad de vill köpa för kläder, men deras föräldrar säger vad de tycker om det. I 

grupp två säger flickorna: "Mamma säger ibland den där tycker jag inte alls om den 

visar alldeles för mycket. Jag bara då tar vi den." (Eva 2). "Min mamma tycker inte 

om att gå på stan hon säger bara den blir ju jättebra då tar vi den så åker vi hem" 

(Astrid 2). "Mamma brukar ofta tycka att det jag tycker är snyggt är snyggt" (Jonna 

2). "Min mamma brukar ofta föreslå saker som man bara nej. Någon stickad tröja med 

ränder på eller något sådant. Nej men den här var väl fin. NEEJ!" (Astrid 2). " Det gör 

min mamma med ibland men jag brukar ofta gå på stan själv så köper jag det jag vill 

ha" (Eva 2). Astrid och Jonna instämmer. Vi kom fram till att grupp ett påverkas 

mycket av föräldrarnas åsikter, medan grupp två inte påverkas speciellt mycket av det. 

 

Grupp två vill ta upp ytterligare faktorer som påverkar deras klädstil, nämligen 

omgivningen. "Om man ser något som är snyggt då vill ju jag också ha det. Det man 

ser i affärer, i tidningar och framförallt på folk. Man går på stan och kollar på byxor, 

det brukar jag jämt göra. Nej gud vilka snygga byxor de vill jag ha. Fråga var hon har 

köpt dem" (Astrid 2). Hon skickar sedan fram sin kompis för att fråga. Det är alltså 

viktigt vad man har på sig för kläder och man påverkas starkt av omgivningen  

 

Sedan diskuterar vi om de får några reaktioner på sin klädstil och i så fall positiva 

eller negativa. "Det är väl om man kommer till skolan och någon säger vilken fin tröja 

du har och det känns jättekul" (Nathalie 1). "Det är bara om folk kommer fram och 

säger oh vilken fin tröja det är ju ingen som kommer fram och säger oh fy sjutton var 

har du köpt den där. Liksom det är inte så man får ofta positiva saker i såfall" (Astrid 

2). Båda grupperna tycker att det är roligt att få positiva reaktioner på sin klädstil. 

Fortsättningsvis diskuterar vi om man vill få reaktioner på sin klädstil. "Nej det tror 
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jag inte" (Nina 1). Däremot tyckte Nathalie och Lisa att det är kul. I grupp två tycker 

man att det är kul att få reaktioner på sin klädstil, men det är inget som man strävar 

efter. "Det är ju kul om de säger att man har snygga kläder" (Eva 2). "Ja det är kul" 

(Jonna 2). Astrid instämmer också med sina vänner.  

 

6.2.4 När man vill göra sig lite extra fin 
 

Vi diskuterar vidare ifall man klär sig olika vid olika tillfällen. I grupp ett tycker 

flickorna att man klär sig ungefär likadant vid alla tillfällen. Men om man ska på 

någon födelsedagsfest så tar de på sig kjol eller klänning. I grupp två svarade 

flickorna: "I skolan klär man inte upp sig något speciellt, men om man ska på 

femtioårskalas eller så vill man kanske vara lite fin" (Astrid 2). De andra håller med 

och vid dessa tillfällen har de oftast kjol och någon gång klänning. Vad har man då 

om man ska på fest hos en kompis frågar jag dem. "Inte så speciellt. Som vanligt 

ungefär" (Lisa 1). "Man kanske tar en finare tröja" (Nathalie 1). "Det är bara vanliga 

kläder som man har i skolan" (Astrid 2) "Man kanske gör sig lite finare och köper 

kanske något nytt" (Jonna 2). Eva instämde med Jonna. Båda grupperna tycker att det 

går bra att ha jeans när man går på fest hos en kompis. Vi fortsätter diskussionen med 

att fundera på hur man klär sig när man ska träffa någon som man aldrig har träffat 

förut. "Som vanligt ungefär" (Lisa 1). "Man gör som vanligt och klär sig som man är, 

för då vet de ju vem man är liksom" (Nina 1) ."Ja man tar det som man tycker är 

snyggt" (Nathalie 1). "Det beror på vem det är" (Jonna 2). "Man sätter på sig något 

snyggt tycker jag i alla fall" (Eva 2). "Man försöker ta upp kontakten och börja prata 

om saker och såhär" (Astrid 2). De var mycket överens om att man inte gör sig till 

något extra utan man är den man är. 

 

Eftersom kläder och smink ofta hör ihop så valde jag att kort diskutera detta ämne 

med flickorna. "Ingen av oss använder överdrivet mycket smink, men jag tycker det är 

kul att använda lite" (Nina 1). "Jag tycker inte det är viktigt med smink. Jag sminkar 

mig aldrig" (Lisa 1). De två som använder smink i grupp ett anser att man har det för 

att man tycker att det är snyggt. De började använda smink i femman och svaret på 

varför lyder såhär. "Jag tror att det var någon gång på mellanstadiet då började alla 

tjejer helt plötsligt att sminka sig. Alla på en gång" (Nathalie 1). Vi pratar om att 
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härma stilar och de tror att sminka sig är en sak man hänger på och gör för att andra 

gör det. I grupp ett finns det en tjej som aldrig sminkar sig så jag frågar henne hur hon 

ser på att andra gör det. "Det får de göra om de vill det stör inte mig. Jag tycker inte 

att det är så viktigt för mig att göra det så jag gör inte det. Jag klarar mig bra utan" 

(Lisa 1). I grupp två använder alla smink fast det är bara en som har det ofta. "Jag 

använder mycket smink, fast inte nu kanske. Nej men jag tycker det är kul med 

smink" (Jonna 2). "Hon kommer för sent till skolan. Förlåt att jag kommer för sent jag 

har suttit på toan en timme" (Astrid 2). "Nej så är jag inte" (Jonna 2). Vi kom i alla 

fall fram till att det är inte alla som använder smink och de som använder smink ofta 

gör det för att de trivs med det och tycker att det är kul. De som inte använder smink 

tycker inte att det är viktigt att göra det. 

 

6.2.5 Kläder och musik 

 
Vidare diskuterar vi vad flickorna gillar för musik och det är mycket varierat. "Håkan 

Hellström (pop) är bra och The Ark (pop/rock) som Nina jämt lyssnar på" (Lisa 1). 

Allt från N'Sync (pop) till Limp Bizkit (hårdrock). Nej jag vet inte det finns så många 

bra band som man blir såhär dansig av" (Astrid 2). Vi kom i alla fall fram till att de 

gillade många olika grupper och soloartister.  

 

Jag frågar dem om det är viktigt hur man klär sig när man lyssnar på en viss sorts 

musik. "Jag tror att man kan se ut hur som helst när man lyssnar på olika musikstilar" 

(Lisa 1). "Nej jag tror inte det har med musik att göra. Fast å andra sidan så punkare 

lyssnar på en sorts musik och de har ju en viss stil och rappare har en stil" (Astrid 2). I 

grupp ett anser man att man kan se ut hur man vill när man lyssnar på en viss sorts 

musik. I grupp två däremot anser man att det finns vissa klädstilar som är förknippade 

med vissa musikstilar. Däremot följer de själva ingen speciell klädstil. En av flickorna 

har tidigare lyssnat mycket på punkmusik, men det  lyssnar hon inte på längre. Under 

denna period klädde hon sig inte som punkare men det gjorde däremot hennes syster. 

Jag frågar henne om varför hon tror att det var så. "Nej jag vet inte riktigt varför. Jag 

påverkades inte så pass mycket. Jag tyckte musiken var bra" (Astrid 2). 
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Vi pratade även lite om ifall deras klädstil påverkas av artisters klädstilar. Då de bl.a. 

lyssnar på Britney Spears (pop) och Christina Aguilera (pop) så frågar jag dem om 

deras klädstil är något som de ville ha. "Jag påverkas inte av dem" (Nathalie 1). "Det 

kan ju vara om man ser någon bild där de har ett par snygga byxor på sig, så kan man 

ju tycka att man vill ha sådana men de är ju inte så lätt att få tag på" (Nina 1)."Lisa 

instämmer med Nina att en del kläder kan vara snygga, men magtopparna som de har 

gillar hon inte. Nathalie som är emot deras klädstil uttalar sig på detta sätt om 

magtopparna. "Jag trivs inte i det. På dem är det snyggt…men inte på oss" (Nathalie 

1). I grupp två har man följande åsikter om Britney Spears och Christina Aguileras 

klädstilar. "Jamen de har ju ganska speciella kläder som är svårt att få tag på. De går i 

såhär korta toppar och sådant har man ju inte till skolan" (Jonna 2). Eva och Astrid 

menar att man inte kan ha deras kläder men Jonna anser att till fest kan man det. 

Däremot menar hon "Men de har ju så speciella kläder så sådant hittar man ju inte 

som t.ex. byxor kanske med något som satt där liksom på tyget så sådant hittar man 

aldrig" (Jonna 2).  

 

Vi fortsätter diskussionen med att fundera över vad som gör att en grupp eller 

soloartist är bra respektive dålig. I grupp ett ansåg alla tre att The Ark är en mycket 

bra grupp, men vad är det då som gör att de är så bra. "Jag tycker musiken är bra det 

är variation och så" (Nathalie 2). "När man lär sig texterna så kan man hänga med när 

de spelar. När man hör orden många gånger så kan man sjunga med där sedan eller 

så". I grupp ett tyckte man inte om Geri Halliwell (pop) och vad är det då som 

påverkar detta? "Jag tycker inte om när de gör om gamla låtar till nya. Geri Halliwell 

har gjort om It's raining men till en annan såhär och jag tycker inte den är bra. Den 

gamla är bättre" (Lisa 1). Visst tyckte de i grupp ett att någon låt med henne var bra 

men framförallt var det musikstilen som de inte gillade. Däremot gillade de Spice 

Girls (pop) när de var stora och i denna grupp var ju Geri Halliwell medlem i. Jag fick 

ett mycket intressant svar på varför de gillade Spice Girls då. "Ja men de var så roliga. 

Det var Spice Girls bilder och Spice Girls film och sedan kunde man välja vem man 

ville vara. Sedan kunde man sitta och lyssna för alla andra tyckte också om dem" 

(Lisa 1). Då alla tre i grupp nummer två var mycket förtjusta i N'Sync och inte tyckte 

om The Ark så valde vi att diskutera dessa två. Hur kommer det sig då att N'Sync är 

så bra. "Melodierna är bra man rycks med liksom och texterna är också jättebra" 

(Astrid 2). De andra två instämmer. "Sedan är killarna snygga och rösterna är bra" 
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(Jonna 2)." Det är viktigt att man känner igen rösterna för det är inte roligt om 

musiken låter likadant" (Eva 2). De i grupp ett tycker att i stort sett alla kan tycka om 

The Ark med ett litet undantag. "Kanske inte direkt mormor för det går ju faktiskt 

inte" (Nathalie 1). När jag frågade flickorna i grupp två om alla kan tycka om N'Sync 

blev svaren olika. "Ja" (Jonna 2). "Ja det beror på. Mamma tycker inte det är bra" 

(Eva 2). Nej vuxna kanske inte diggar det så mycket. Gamla tycker det är töntmusik" 

(Astrid 2). The Ark var ingen populär grupp i intervjugrupp två. Antingen lyssnade de 

inte på dem eller också tyckte de att gruppen inte var bra. En flicka sade såhär. "Oh fy 

sjuttan. Jag kan alla deras sånger utantill men jag tycker att de är så dåliga så det är 

inte sant" (Astrid 2). Vad är det då som gör att denna musik är så dålig? "Han sjunger 

ju dåligt och liksom det är ju liksom jättebra att han sjunger sina egna texter och 

allting men sjunger man de inte bra kan man lika gärna lämna ut dem till någon som 

sjunger ordentligt" (Astrid 2). 

 

6.2.6 Sammanfattning 
 

I grupp ett känner man till att det finns olika stilar, men inte om det kallas för något 

speciellt. Dessutom anser de att de inte har någon speciell stil, men de köper gärna 

kläder som är fina, sköna och som de passar i som t.ex. jeans. De är däremot inte 

intresserade av att uttrycka något speciellt med sin klädstil. I denna grupp bryr man 

sig om hur man ser ut och tycker att det är viktigt med kläder. Man anser att det är bra 

att köpa märkeskläder då de håller längre, men det är inget måste. I grupp ett är man 

inte så intresserad av modet utan man köper kläder som man tycker om och utbudet 

av dessa kläder påverkas givetvis lite av modet. Man påverkas mest av föräldrar när 

man köper kläder, men även lite av kompisar. Däremot tycker de inte att man ska 

härma sina kompisar och köpa likadana kläder som dem, ty det är roligast om man är 

ensam om något. Man klär sig ungefär samma till fest som till vardags och smink 

använder man om man tycker det är snyggt. De anser att musik och klädstil inte 

påverkas så mycket av varandra. 

 

Grupp två anser att de inte har någon speciell stil, men att de klär sig ungefär likadant. 

De tycker om kläder som är snygga och annorlunda. De anser att det finns olika 

klädstilar i olika affärer och att man mixar dessa för att få sin egen personliga stil. Det 
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är inte viktigt att ha en speciell stil och flickorna vill inte uttrycka något speciellt med 

sin klädstil. Man tycker det är viktigt hur man ser ut och det är kul att köpa kläder och 

det betyder mycket för dem. Märkeskläder är snygga, men det är inget måste att köpa 

det anser flickorna i grupp två. De påverkas mer av kompisar och omgivningen och 

ytterst lite av föräldrar när det gäller vilka kläder de ska köpa. Det är inga problem att 

köpa likadana kläder som kompisen bara man inte har på sig dem samtidigt för det är 

pinsamt. Man använder ungefär samma kläder både till vardags och fest och smink 

använder man för att man tycker att det är snyggt. De anser att musik och klädstil inte 

påverkas så mycket av varandra. 

 

6.3 Identitet  
 

6.3.1 Självuppfattning 
 

Jag intervjuar sedan flickorna om hur de vill beskriva sig själva. Nina som får börja 

att beskriva sig själv tar genast hjälp av sina vänner, då hon tycker att det är lite 

pinsamt att uttala sig i den frågan. Lisa beskriver henne som en snäll tjej som dansar 

och som kan vara lite tyst ibland. Sedan är det Nathalies tur att beskriva sig själv. 

"Sportig, ambitiös med det jag gör, ja jag vet inte…" (Nathalie 1). "Hon drar lite små 

skämt ibland" (Lisa 1). "Ja bra skämt" (Nathalie 1). Lisa är liksom Nathalie sportig 

men anser sig även vara sprallig och oftast glad. Sammanfattningsvis så är de alla tre 

sportintresserade. I grupp två börjar jag att fråga Jonna hur hon vill beskriva sig själv. 

"Glad, pratar ganska mycket. Ja vad tycker ni? (Jonna 2) " Du är väldigt såhär envis 

och bestämd av dig. Såhär neej" (Astrid 2). "Jo men det vet jag. Jo men så är det. 

Envis och glad och blir arg om jag blir arg" (Jonna 2). Eva anser sig själv vara glad, 

ordningsam och ganska snål. "Ganska snål! Men den här tofsen kostar ju faktiskt 20 

kronor då kan jag ju inte köpa den" (Astrid 2). "Ja men det är roligt. Fast jag slösar 

bara pengar. Jag köper jämt och handlar upp alla mina pengar" (Jonna 2). "Pengar har 

man alltid brist på" (Astrid 2). Astrid och Jonna var ganska ense om att de handlar 

kläder ofta men att pengarna också tar slut fort. "Pengarna tar ju slut ganska fort när 

man väl är på stan" (Jonna 2). "Ja på två dagar eller något" (Astrid 2). Slutligen får 

Astrid beskriva sig själv. "Jag är glad hoppas jag" (Astrid 2). De andra instämmer. 

Astrid som vanligtvis pratar mycket blir nu lite blygsam och tyst och tänker efter vad 
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hon ska säga. "Inte jätteordentlig" (Eva 2). Slutligen säger hon: "Jag tycker om att 

träffa människor och så" (Astrid 2). 

 

Ett annat intressant ämne vi tar upp är hur de vill uppfattas av andra. "Trevlig, rolig, 

glad, snäll och kul" (Lisa 1)." Glad, rolig och lätt att prata med" (Eva 2). "Snäll" 

(Jonna 2). Lättsam ja lätt att prata med och rolig så man hittar på en massa saker och 

fantasifull och så" (Astrid 2). Med fantasifull menade Astrid att man gör en massa 

roliga och omväxlande saker. Sammanfattningsvis tycker de alla att det är viktigt att 

man uppfattas som en snäll, sympatisk person med humor och fantasi som vill hitta på 

en massa roliga saker. 

 

6.3.2 Att visa vem man är 
 

Som ett sista moment i intervjun så diskuterar vi om hur man visar vem man är."Man 

kan säga vad man tycker. Och sedan att man inte bryr sig så mycket om vad andra 

tycker om vad man tycker" (Lisa 1). "Man pratar mycket och säger vad man tycker 

och så" (Astrid 2). Vi kom då automatiskt in på följdfrågan om det är viktigt att säga 

vad man tycker." Jag tycker man ska stå upp för det man tycker även fast jag inte 

alltid säger rakt ut i klassrummet vad jag tycker" (Lisa 1). " Jag tycker inte att man 

bara ska hänga på vad alla andra tycker" (Nina 1). "Annars får man ju inte som man 

vill" (Astrid 2). "Nej just det" (Jonna 2). "Vill man ha som man vill så får man ju säga 

det" (Astrid 2). Vi diskuterade sedan om det var någon gång man höll med någon fast 

man inte tyckte som den personen. De sade att de oftast brukar säga vad de tycker och 

tänker. De i grupp två höll med om att det var ganska vanligt. "Om man är trött och 

man inte orkar då bara ja precis exakt" (Astrid 2). "Ja gör som ni vill" (Jonna 2). 

Jonna och Eva menar att de gör detta medan Astrid oftast försöker att säga vad hon 

tycker om saker och ting. Vi kom in på om det var grupptryck eller om det handlar om 

att man inte orkar uttala sig om saken. "Nej men det beror på vilka det är. Om man 

känner folket väl då så säger man vad man tycker" (Eva 2). "Det beror på vad det 

handlar om ibland bryr man sig inte så mycket" (Jonna 2). "Det beror på vad det 

handlar om ja. Om det handlar om hockey då bara skitbra döö. Det är inte något man 

vill uttrycka sig för" (Astrid 2). Sammanfattningsvis så visar de vem de är genom att 

säga vad de tycker. De anser att det är viktigt att säga vad man tycker, men att det 
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ibland finns saker som man inte orkar uttala sig om och då hänger man på någon 

annans åsikter. 

6.3.3 Sammanfattning 
 

Grupp ett är mycket sportiga och egenskaper som snäll, ambitiös och sportig nämns. 

De vill helst uppfattas av andra som snälla individer som har humor. De anser att man 

visar vem man är genom att säga vad man tycker och det är viktigt att man gör det. 

Grupp två är också relativt sportig och i denna grupp nämns det egenskaper som glad, 

envis, ordningssam och social. Av omgivningen vill de uppfattas som glada, sociala 

och påhittiga med en stor portion humor. De anser att det är viktigt att säga vad man 

tycker och tänker för annars får man inte som man vill. Däremot i frågor som de inte 

anser vara så viktiga kan de hålla med andra för att de inte orkar uttala sig om saken. 
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7 Slutdiskussion 
 

I denna del har jag valt att sammanfläta två teman, stil och identitet, till en helhet 

genom att belysa flickornas svar med författarnas åsikter och mina egna tankar. 

Resultatdiskussionen är en ingående analys av vad stil innebär för ett antal ungdomar 

i tonåren och hur de anser att de och andra individer i deras omgivning uttrycker sin 

stil. Dessutom har jag tittat närmare på förhållandet mellan stil och identitet.  

 

7.1 Stil och identitet 

7.1.1 Kläder som uttryck för stil och identitet 
 

Lisa anser att man ser hur andra personer uttrycker sin stil utifrån vad de har för slags 

kläder. Hon anser att hon inte direkt har någon egen stil, men hon är väl medveten om 

vad hon tycker om för kläder och vad hon inte tycker om för kläder. Hon tycker 

slutligen att man kan säga att hon och hennes kompisar har jeansstilen. Alla tre flickor 

i denna grupp tycker om jeansstilen och det viktigaste för dem är att ha bekväma, 

snygga kläder som passar dem. Jacobsson (1994) menar att stil är de symboliska 

uttrycken för livsstil och innefattar de yttre faktorerna kläder, frisyr och musik m.m. 

Dessa faktorer särskiljer medlemmarna i en grupp i förhållande till omgivningen. Hon 

anser dessutom att en av de tydligaste uttrycksformerna är klädseln. Detta är alltså en 

anledning till att Lisa så lätt associerar stil med kläder. Ramström (1991) däremot 

anser att livsstil innefattar identitetsmarkörerna kläder, frisyr och musikval. Vi ser 

också tecken på hur hennes kompisgrupp skiljer sig från omgivningen som har korta 

tighta tröjor, buffaloskor eller märkeskläder medan hon och hennes kompisar har 

jeans. Wulff (se Fornäs, 1989) anser att man i tonåren strävar efter att likna sina 

vänner eftersom vänskapen är en bekräftelse på jaget. Detta ser vi tydliga exempel på 

hos flickorna som klär sig mycket lika. Abercrombie, Hill och Turner (2000) menar 

att identitetsbegreppet innefattar likheter och skillnader. De uppfattar samhörighet 

med varandra samtidigt som de skiljer sig från andra grupper. Göthlund (1997) anser 

också att vi bekräftas som individer utifrån våra skillnader. Astrid anser att hon har 

den stilen som hon vill ha. Denna stil innefattar kläder som enligt henne är snygga, 

coola och annorlunda. Ett exempel på detta är jeans. Astrid är en mycket 



 37  
 

klädmedveten tjej som köper kläder från många olika stilar för att skapa sin egen 

personliga stil. Hon anser att hon, Eva och Jonna har samma stil, men att hon skiljer 

sig lite från de två genom att hon går mer från modet. Målet i denna grupp är att klä 

sig trendigt och snyggt men samtidigt skilja sig från mängden och ha kläder som 

ingen annan har. Boija och Nilsson (1997) anser att man visar sin tillhörighet till en 

grupp genom ett specifikt utseende och en speciell stil eller genom att ansluta sig till 

"mainstreamkulturen" och se ut som alla andra och hämta stilelement från olika stilar 

Astrid vill se ut som sina vänner men ändå ha en speciell stil som skiljer henne från 

dem. Därför skapar hon sin egen stil med medel hämtade från många stilar. I båda 

grupperna anser man att det inte är viktigt att ha en viss stil utan det viktiga är att man 

trivs i de kläder som man har. I grupp två benämner man olika stilar med namnen på 

de personer som har de olika stilarna. Dessa stilar och kläder bärs av en mångfald 

personer. 

 

7.1.2 Märkeskläder och mode 
 
Flickorna i båda grupperna är mycket klädmedvetna och tycker om att köpa kläder. 

Nathalie anser att kläderna man köper bestämmer hur man ser ut. Hon tycker att det är 

viktigt hur man ser ut och att man har fina kläder på sig. Hon anser att i och med att 

det har blivit så viktigt nuförtiden med utseende och kläder så bör man tänka lite extra 

på vad man sätter på sig. Lisa anser också att det är viktigt hur man klär sig. För 

henne är det mycket viktigt att man har bekväma och rena kläder som man tycker om. 

Boija och Nilsson (1997) anser att utseendet och hur andra personer bedömer en som 

person är viktiga delar i grupptillhörighetsprocessen. Man tillhör ju en viss grupp 

genom att se ut på ett visst sätt och ha en viss klädstil. 

 

I grupp ett är man positivt inställd till märkeskläder, men ingen av grupperna anser att 

det är ett måste att ha märkeskläder. Grupp ett anser att det är praktiskt och snyggt 

med märkeskläder. Eftersom kläderna håller längre så handlar man inte kläder lika 

ofta och man spar pengar och får bra kvalitet på sina kläder, anser de. Grupp två 

strävar mer efter att ha trendiga kläder som är annorlunda. De köper märkeskläder 

ibland för att det är snyggt. Jonna och Astrid handlar kläder ofta medan Eva är lite 

mer sparsam.  Storry och Childs (1997) hävdar att det människor väljer att köpa säger 
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en hel del om deras identiteter genom tiderna. De anser att vi är det vi köper och att 

livsstilen är starkt förknippad med konsumtionsmönstret. Det är alltså intressant att 

titta på hur folk spenderar sina pengar och sin tid i olika stadier i livet. Detta har väckt 

en debatt där vissa äldre ser ungdomar som modeoffer som domineras av 

kommersiella krafter medan andra ser tonåringar som utforskare av nya stilar, trender 

och teknologi. Giddens (1991) anser även han att kläderna har stor betydelse för 

individens stil. Han anser att kläderna uttrycker kön, status och är ett resultat av 

grupptryck, reklam och ekonomiska förutsättningar som snarare gynnar en 

standardisering än en individualisering. Ungdomarna strävar efter att likna personerna 

i den grupp som de tillhör. 

 

Vi diskuterar mode och om de påverkas av det. Grupp ett anser att de inte påverkas av 

modet. De köper kläder som de tycker om och ibland kanske modet reglerar utbudet 

av de kläder och färger som de tycker om, som i det här fallet jeans. Däremot tror de 

att de använde jeans ungefär lika mycket förut innan det blev modernt, som de gör nu. 

I grupp två tycker man som grupp nummer ett att man köper de kläder som man 

tycker om. De anser att man följer färger men inte några speciella modesaker. När 

Eva svarar på vad hon har för stil så säger hon modet så denna grupp följer modet 

trots allt, men de är mycket medvetna om att få uttrycka sin egen stil. På så sätt 

frångår de modet så de har väl lite av varje i sig. Jacobsson (1994) anser att modet kan 

definieras som en periodisk förändring av stilen eller en utpräglad tidsbestämd smak. 

Modet kan även ses som ett tidsbundet normsystem som styr vårt sätt att klä oss och 

vårt sätt att behandla och värdera vår kropp. Flickorna passar nog enligt dem själva 

främst in på det första uttalandet då de anser att de själva styr vad de vill ha för kläder 

och stil. Jacobsson (1994) säger fortsättningsvis att stil existerar oberoende av mode 

och kan vara både modern och omodern. 

 

7.1.3 Yttre påverkan på klädstil  
 

I resultatet framgick att det finns flera faktorer som påverkar vad de har för kläder på 

sig. Alla sex flickor anser att de själva bestämmer vad de vill ha på sig men att de 

påverkas av den närmaste omgivningen. Jag ställer samma fråga till grupp ett och två, 

men får helt olika svar. Jag frågar dem ifall man vill ha samma tröja som sin kompis. I 
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grupp ett tycker man inte att man ska härma sina närmsta vänner medan man i grupp 

två tycker att det går alldeles utmärkt. Wulff (se Fornäs, 1989) menar att tonåringar 

strävar efter att likna sin bästa vän, men framförallt att ha samma stil som denne.  

 

Grupp ett påverkas framförallt av föräldrar, men även lite av kompisar. Grupp två 

påverkas mest av sina kompisar och av omgivningen. Astrid tittar mycket på vad folk 

har för kläder och framförallt vad hennes kompisar har på sig. Ramström (1991) 

menar att kamratgruppen spelar en oerhört stor roll under tonårstiden. Detta eftersom 

personligheten ofta är i obalans och banden till föräldrarna kompliceras då 

tonåringarna ska frigöra sig från dem. I denna situation har kamraterna en stödjande 

funktion. Vi ser här vilken viktig roll kamraterna spelar i tonåren och att deras åsikter, 

tycke och smak är mycket viktiga. Fornäs (1989) anser även han att det blir 

nödvändigt att sträva bort från ursprungsfamiljen och identifiera sig med sina vänner. 

Föräldrar, vänner och omgivning är alltså mycket viktiga komponenter som 

individerna identifierar sig med. 

 

7.1.4 När man vill göra sig lite extra fin 

 
Vi diskuterar ifall man klär sig olika vid olika tillfällen. Båda grupperna anser att man 

klär sig som vanligt när man ska på fest. De tillägger att man kanske gör sig lite finare 

eller köper någon ny tröja men det går alldeles utmärkt att ha jeans som man har i 

skolan. Båda grupperna anser att man på en finare fest kan ha kjol eller klänning. Hur 

klär man sig då om man träffar någon som man aldrig har träffat förut? Både grupp ett 

och två är mycket överens om att man inte gör sig till något extra utan man ska vid 

alla tillfällen visa vem man är. Jacobsson (1994) anser att man genom att studera hur 

folk klär sig i olika grupper och för olika situationer, så synliggörs koderna dvs. 

reglerna som i sin tur speglar värderingar och attityder som råder i samhället och de 

principer som man rättar sig efter. Hon anser att när vi träffar en människa första 

gången så skaffar vi oss en uppfattning om den personen utifrån dennes kläder och 

yttre framtoning. Genom kläderna presenterar vi oss själva och vi bygger upp en 

identitet och gestaltar en livsstil. 
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7.1.5 Kläder och musik 
 
Flickorna i grupp ett lyssnar på ungefär samma musik och detsamma gäller i grupp 

två. Vi diskuterar ifall man klär sig på ett visst sätt när man lyssnar på en speciell sorts 

musik. Astrid inser att klädstil och musikstil kan höra ihop. Hon har tidigare lyssnat 

på punkmusik men gör det inte längre. Hon klädde sig inte som punkare då, men det 

gjorde däremot hennes syster. Hon anser att hon inte påverkades så mycket av 

punken, utan tyckte bara att musiken var bra. Flickorna i min intervju har en mycket 

bred musiksmak och klär sig inte enligt en viss modell eller efter en viss musikstil. 

Astrid är ett gott exempel på att man kan lyssna och tycka om en viss musikstil utan 

att följa den klädstilen som hör ihop med musiken. Storry och Childs (1997) anser att 

de flesta grupper förenas av någon typ av musik. Musiken spelar en kritisk roll i 

identitetsuppbyggandet hos ungdomar, då man genom musiken kan tala om vilken 

grupp man tillhör. De anser att man klär sig på ett visst sätt i den grupp man tillhör. 

 

7.1.6 Självuppfattning 
 
Flickorna är mycket ärliga när de vill presentera sig själv. De presenterar sig själva 

tillsammans med sina vänner och kan säga både bra och mindre bra egenskaper om 

varandra. När vi glider över till frågan om hur de vill uppfattas av andra så tycker de 

att det är viktigt att man uppfattas som snäll, sympatisk och att man har humor och 

fantasi. Boija och Nilsson (1997) beskriver identiteten som ett sätt att uppfatta sig 

själv som person, ens eget beteende och hur andra reagerar på en. De menar att 

mycket av en persons identitet grundläggs under barndomen för att sedan utvecklas 

under uppväxttiden. Jacobsson (1994) definierar begreppet identitet som en 

människas jaguppfattning eller självuppfattning om sin egen person. Hon anser att det 

finns en personlig identitet som är uppfattningen av sig själv som unik varelse, som 

inte delar sin identitet med någon annan. Det finns också en social identitet och den 

gäller både den egna uppfattningen om var man hör hemma och andras 

kategoriseringar. 

 

I ovanstående slutdiskussion har jag resonerat kring begreppen stil och identitet 

utifrån intervjuerna som jag förde med flickorna, författarnas åsikter och mina egna 

tankar.  
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Bilaga 

Nedan följer den frågemall som jag använde mig av vid intervjutillfällena. Vissa 

frågor utvecklade jag vidare under intervjun medan andra automatiskt föll bort. Detta 

för att möjliggöra en kvalitativ och levande intervju.  

 

Intervjufrågor 
 

Musik och andra fritidsintressen 
1. Kan du berätta om vilka intressen du har? Vad gör du gärna? 

- Är denna sport eller musik viktig för dig? 

- Klär man sig på ett visst sätt inom denna idrottsgren? 

- Varför är denna idrottsgren viktig för dig? 

- Vad lyssnar ni på för slags musik? 

- Varför tilltalar denna musiken dig? 

- Finns det något som är utmärkande för denna musikstil? 

- Vad tycker du är gemensamt för dem som lyssnar på denna musik och hur  

   skiljer de sig från andra? 

- Är det viktigt hur man klär sig och beter sig när man lyssnar på denna sortens  

   musik? 

- Kan vem som helst tycka om denna musik? Varför/Varför inte? 

 

Kläder 
2. Jag skulle vilja att vi pratar lite om kläder. Vad skulle du vilja säga om det? 

- Har du en bestämd klädstil? Klär du dig medvetet för att följa den stilen? 

- Vad tycker du om dina kläder som du har? 

- Hur tycker du om att klä dig och varför?  

- Hur skulle du vilja klä dig och varför? 

- Vilka faktorer eller personer påverkar vad du har för kläder? 

- Hur visar du vem du är via dina kläder och din stil? Vad är typiskt för dig? 

- Klär du dig olika vid olika tillfällen och vad påverkar detta? 

- Vill du uttrycka några attityder eller värderingar med din klädsel? 

- Får du några reaktioner på din klädstil i så fall vilka? Tycker du det är positivt          
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   eller negativt? 

- Vill du säga något med din klädstil och vill du få reaktioner? Vad för reaktioner       

   i så fall? 

- Klär du dig på samma sätt som dina kompisar? Varför/Varför inte? 

- Vem valde dina kläder när du var yngre? Har du sett någon förändring i din  

   klädstil de senaste åren? 

- Var handlar du dina kläder och varför? 

- Hur klär du dig när du ska träffa människor som du aldrig har träffat förut? 

 

Stil 

3. När man pratar om stil brukar man säga idag att ungdomar har en massa olika 

stilar att välja bland. Vad säger du om det? 

- Vilken stil tycker du att du har? 

- Vad vill du uttrycka med din stil? 

- Tycker du om att testa olika stilar? Varför?/Varför inte? 

- Vilken stil tycker du om? 

- Har du samma stil som dina kompisar eller hur skiljer den sig åt? 

- Är det viktigt att ha en stil och varför i så fall? 

 

Identitet  

4. Hur vill du beskriva dig själv? 

- Hur tror du att andra ser på dig? 

- Hur skulle du själv vilja uppfattas av andra? 

- Hur skulle du vilja beskriva de som du mest umgås med? 

- Vad vill du göra för intryck på andra människor? Varför då? 

- Hur visar du vem du är? 

 

 
 

 

 


