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Sammanfattning  
Syftet med studien är att ta reda på hur ungdomarna tänker kring sin och andras klädsel och beteende, samt om dessa 

fenomen påverkar hur de blir uppfattade. Syftet är även att ta reda på för vem ungdomarna klär sig. Som metod 

genomfördes tre fokusgruppsintervjuer, som sedan analyserades. Intervjuresultaten som framkom har sedan 

kopplats till begrepp som: bricolage, in- och utgrupp, social identitetsteori och identitet. 

 

Från analysen av de genomförda intervjuerna framkom att ungdomarna medvetet klär sig för sin egen skull, men 

undermedvetet för andras. Det framkom även att kläderna är det första ungdomarna bedömer i möte med en ny 

person, men även att de bedömer andra negativt om de bryter mot beteendets ”normalnorm”. Genom intervjuerna 

framkom det att klädsel och beteende har mindre betydelse med tiden. Efter en längre tid får personligheten en större 

betydelse. Då klär sig gruppen inte längre för den grupp de tillhör utan de klär sig istället för de individer som inte är 

del av den egna gruppen. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att ta reda på hur ungdomarna tänker kring sin och andras klädsel och 

beteende, samt om dessa fenomen påverkar hur de blir uppfattade. Syftet är även att ta reda på 

för vem ungdomarna klär sig. Som metod genomfördes tre fokusgruppsintervjuer, som sedan 

analyserades. Intervjuresultaten som framkom har sedan kopplats till begrepp som: bricolage, 

in- och utgrupp, social identitetsteori och identitet. 

Från analysen av de genomförda intervjuerna framkom att ungdomarna medvetet klär sig för 

sin egen skull, men undermedvetet för andras. Det framkom även att kläderna är det första 

ungdomarna bedömer i möte med en ny person, men även att de bedömer andra negativt om 

de bryter mot beteendets ”normalnorm”. Genom intervjuerna framkom det att klädsel och 

beteende har mindre betydelse med tiden. Efter en längre tid får personligheten en större 

betydelse. Då klär sig gruppen inte längre för den grupp de tillhör utan de klär sig istället för 

de individer som inte är del av den egna gruppen. 
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Inledning 

Sedan en längre tid tillbaka har samhällets syn på ungdomars klädsel varit ett hett 

diskussionsämne. Det har förekommit en diskussion mellan ungdomar och vuxna i skolan om 

vad som anses vara lämplig klädsel (Melén, 2007). Diskussionerna har bland annat handlat 

om elever som bär keps eller mössa inomhus, eller de som har häng på byxorna så att 

kalsongerna syns (vilket är det vanligaste hos pojkar). Hos tjejer riktas kritiken mot att de är 

för sexigt och/eller vågat klädda, och att de visar upp allt för mycket bar hud. Klädseln kan 

sättas mot hur det var förr i tiden i skolan då det rådde en mer reserverad klädsel. 

Diskussionen mellan den yngre och den äldre generationen angående vilken klädsel som är 

lämplig i skolan kommer antagligen fortsätta under lång tid.  

I höstas publicerade Aftonbladet en artikel där barnombudsmannen uttalade sig om hur viktigt 

det är för eleverna att själva få klä sig efter eget tycke. Detta för att eleverna med hjälp av sina 

kläder vill skapa en egen identitet, och vidare skulle det bli svårt att få skoluniformen att bli 

accepterad av elever och föräldrar. Artikeln tar även upp de problem som uppkommer i 

skolorna gällande hetsen kring dyra märkeskläder (Melén, 2007). 

Genom användandet av kläder i betydelsen symboler, i handlingar och symboliska handlingar, 

skapas det gemenskap, trygghet och klädsammansättningar. Genom olika symboler placerar 

ungdomarna varandra i lika och olika grupper. Exempel på ungdomsgrupper som 

kännetecknas av sin klädsel är punkare som klär sig i mörka kläder, som svarta skinnjackor 

med nitar. En annan grupp som vuxit fram framförallt i Stockholmsområdet är brats eller 

”överklassbarn”. Dessa förknippas ofta med deras halvlånga bakåtslickade hår, gärna en rosa 

pikétröja/skjorta och seglarinspirerade kläder. Ett annat exempel på en ungdomsgrupp är 

poppare eller popsnören. Deras klädsel är vanligen Converseskor, stuprörsbyxor och 

långärmad tvärrandig tröja. Som komplement till denna stil kan det förekomma en 

palestinasjal.  

Genom olika symbolsammansättningar skapas det nya sorters stilar. Exempel på 

sammansättningar av symboler kan vara kläder som symboliserar en grupptillhörighet, det 

rosa bandet som symboliserar kampen mot bröstcancer osv. Från stilar drar man ofta 

paralleller till kläder som representerar mycket mer än bara plagg för att skyla sig, de ger 

uttryck för en stil. Charon (2007) talar om symbolisk kommunikation, symboler som 

förmedlar känslor och möjliga tolkningar. Från detta är det möjligt att dra en parallell mellan 

stil och symbol. Stilen kan tala om för omvärlden hur en person känner eller vilken 
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grupptillhörighet han eller hon har. Det kan även visa bakgrund och klass (Charon, 2007). Ett 

exempel på hur traditionsenlig stil förmedlar känslor är vid begravningar, då de sörjande är 

klädda i svarta kläder. Stilen och kläderna kan även vara en tydlig indikator för en individ, ett 

bra sätt för en ung vuxen att identifiera sig. Klädvalet är ofta inspirerat av modevärlden, 

kändiskulturen och media. Det finns dock de individer som medvetet valt att gå mot 

mainstream-vågen (det vill säga en modetrend som majoriteten väljer att följa) och som följer 

sin egen väg, för att inte gå som identiska kopior av alla andra i samhället.  

Jag är intresserad av ungdomar och deras klädsel och stilar för att få förståelse för hur detta 

påverkar ungdomar när de resonerar och bemöter andra ungdomar och vuxna i samhället 

utifrån deras kläd- och stilval och hur de påverkar och påverkas av varandra. Många unga 

anser att de lättare får jobb om de ser bra ut. Detta är kanske inte det mest rättvisa system men 

det har dock visat sig vara en bister sanning. I det ”verkliga livet”, framförallt inom den 

serviceinriktade sektorn är det viktigt för företagen att representeras av ”vackra” människor, 

även om de kanske inte är de mest lönsamma (TT, 2008).  

För att göra en avgränsning i studien har jag valt gruppen lärare som representant för vuxna 

eftersom det är yrkesrelevant för mig. Tanken med studien är att den i min framtida lärarroll 

kan ge värdefull information om ungdomarnas gruppformationer och deras sökande efter sin 

identitet för mig i min roll framtida lärarroll.
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur ungdomar tänker kring klädsel och 

beteende och om dessa fenomen påverkar andras syn på dem. Samtidigt ska undersökningen 

kartlägga om de anser att deras klädsel spelar någon roll, om de väljer sina kläder för sin egen 

skull eller om de väljer kläderna för att blidka andra, samt om de tror att deras beteende eller 

personlighet spelar någon roll för hur de blir bemötta av andra ungdomar och lärare. 

• Vad påverkar ungdomars klädval? 

• Vad styr ungdomars beteende när de vistas i offentliga miljöer?  

• Hur anser ungdomar att deras utseende respektive beteende påverkar hur de uppfattas 

av lärare? 

 

Disposition 

I de kommande delarna av arbetet tar teori och tidigare forskning upp de bakomliggande fakta 

som ligger till grund för undersökningen. I metoddelen kommer mitt tillvägagångssätt i 

sökandet efter information till svaren på de frågor som ställs i syfte och frågeställning. I 

resultatdelen kommer delarna efter jag tematiserat transkriberingarna av gruppintervjuerna. 

Slutligen kommer i sista delen diskussionen där resultatet analyserats och ställs med eller mot 

teoridelen och med inslag av mina egna tankar och åsikter. 

 

 

 



8 

 

 

Teori och tidigare forskning 

I denna del förklaras en del av de centrala teoretiska begreppen som används i denna studie. 

 

Stilskapandet genom bricolage  

Enligt både Bjurström (2005) och Lalander (2002) skapas olika stilar/ungdomsstilar efter 

bricolage. Begreppet bricolage används:  

För att förklara hur subkulturer omdefiniera meningsbärande element (varor, objekt och 

artefakter) som de har tillgång till i vardagslivet och tillskriver dem nya innebörder och på detta 

sätt integrerar dem i sina stilar (Bjurström, 2005, s. 78).  

Detta kan tolkas som att olika grupper kan uppfatta samma objekt på olika sätt, eller att man 

ombildar en uppfattning av ett element till en annat (Bay et al., 1986). Exempelvis använder 

dagens hiphop artister en hel del juveler i sina accessoarer och har väldigt dyra klockor. Detta 

kan vara ett sätt för de som kämpat sig upp till toppen att uttrycka sin ställning. För dem är 

smycken inte bara smycken utan de är tecken på att de lyckats ta sig ifrån ”ghettot”. Bricolage 

påverkar ungdomar med hjälp av dagstidningar, media och kändiskultur. Individer och 

grupper kan också ta ställning och identifiera sig genom att välja att klä sig efter en specifik 

kändis. För att skapa en god gruppdynamik inom gruppen begränsar man inte gruppens 

identifiering enbart till användandet av kläder (Thornberg, 2002). Även gruppens attityd, 

symboler inom gruppen och den musiksmak som medlemmarna gemensamt gillar spelar roll i 

skapande av en grupp. Symboler har sedan civilisationens begynnelse haft högsta betydelsen 

vid skapandet av språk, för att göra sig förstådda mellan olika grupper. Genom att komma på 

symboler med gemensamma betydelser kunde människan börja kommunicera mellan olika 

grupper (Charon, 2007), men symboler kan även vara kläder som satts samman till en viss 

kombination av faktorer som indikerar på en viss gruppering. I detta fall får alla symboler en 

laddning och förenar individer till en grupp (Lalander, 2002). Exempel på detta är att för 

Sverige som nation symboliserar den svenska flaggan nationen Sverige, ett land där alla 

etniciteter och klasser ska få ha lika värde, medan högerextremister ser flaggan som en 

symbol för en vit homogenetnicitet. Detta är ett tydligt exempel på bricolage. Bricolage kan 

även innebära att en etnisk grupp väljer att identifiera sig med en annan etnisk kultur. Ett bra 

exempel på detta är punkarna på 1970-talet i England som identifierade sig med den ”svarta 
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musiken”. Det var under denna era som de vita och svarta gjorde gemensam sak av att göra 

uppror mot polis, fattigdom och förtryck. Punkmusiken samlade mycket inspiration från den 

”svarta” reggaemusiken (Sernhede, 1996). Idag är kanske inte punkarnas klädsel eller 

symboler lika laddad med åsikter som den var förr, men viss ideologi lever fortfarande kvar 

både inom och utanför gruppen som exempelvis deras avstånd mot nazism/rasism. Genom att 

utgå från punkarnas klädsel kan man se att de tagit Dr Martin kängorna som är en vanlig sko 

bland högerextremister, man kan jämföra en sko med en symbol i detta fall. Charon (2007) 

talar om att grupper kan överta andras symboler och ge den en ny innebörd, vilket Punkarna 

gjort med kängorna. Detta är en form av bricolage som Bjurström (2005) talar om. I en 

situation kan en punkare sticka ut väldigt mycket då deras klädsel avviker från vad 

ungdomarna anser vara ”normalklädsel”, men i andra sammanhang där man har en grupp av 

punkare ser man deras grupptillhörighet mycket tydligt.  Punkarna är en grupp individer som 

vävt in åsikter och värderingar i sin klädsel. Detta är i flera fall enskilda individer som tagit 

ställning att inte följa massan utan vågar sticka ut från andra i samhället, dock har individerna 

”gått samman” med andra ungdomar som har samma ideologi som de själva och bildat en 

grupp. Gruppkänsla och grupptillhörigheten är viktig för människan och individen strävar 

efter att få vara del av en grupp (Pennington, 2003).  

 

Ungdomskultur 

En stil eller klädsel kan en grupp välja att använda för att distansera sig mot andra grupper.  

Inom detta område har det bedrivits en del forskning. Det har handlat mycket om in- och 

utgrupper, grupptillhörighet samt hur ungdomar uppfattar sina medmänniskor. Genom att 

studera ungdomskulturerna och de stilar (Lalander, 2002; Bjurström, 2005) som finns inom 

denna subkultur kan information till att kunna förstå och tolka de symboler (Charon, 2007) 

som bygger upp ungdomarnas hierarki och kultur utvecklas. Denna utveckling av 

ungdomskulturen är ständigt föränderlig (Lalander, 2002). Inom skolan råder en informell 

hierarki där de populära grupperna och individer står högst och de minst populära i botten. 

Grupper som befinner sig mellan stegen kan höja sin position genom att vara bra kompis, eller 

få de populära att umgås med dem antingen i eller utanför skolan.  

Ungdomar dömer ofta varandra efter deras grupptillhörighet, med gruppen projiceras en bild 

av vilken klädstil och vilket beteende de har. Det kan leda till att man förknippar en viss 

attityd med en specifik klädsel eller beteende (Pennington, 2003). Det i sin tur kan leda till att 
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man identifierar personer efter vilka de umgås med. Det finns ett gammalt svenskt uttryck 

som lyder: ”Kläderna gör mannen”. Detta passar verkligen in i dagens samhälle där en stor 

del av alla individer kategoriseras och bedöms utifrån vilka kläder de bär. Utifrån Pennington 

(2003) har jag tolkat att, kläder och beteende i en grupp förändras ständigt med tiden. Detta 

sker på grund av påverkan och anpassning till nya omgivningar (Pennington, 2003). Mode är 

ständigt föränderligt, modet påverkar andra grupper i omgivningen som kan påverka den egna 

gruppen. Modets påverkan på gruppen och samhället kan leda till en större skillnad i klädstil 

bland gruppmedlemmarna så att gruppen inte längre behöver vara enhetligt klädd. Mode kan 

förutom att påverka kläder och stilar även påverka beteenden och gruppnormer som råder 

inom gruppen och/eller i samhället (Brown, 2000; Pennington, 2003).  

 

Ingrupp och utgrupp 

Människan är ett socialt djur och det är naturligt för henne att jämföra sig själv med andra. 

Det är inte bara individer som jämför sig utan det förekommer även att grupper gör samma 

sak (Hogg, 2000). En av utgångspunkterna kan vara att människan vill ha en positiv bild av 

sig själv och sin grupp (Hogg, 2000). För att sedan få en positiv självkänsla gäller det för 

gruppmedlemmen att säkra sin position i gruppen. Denna förstärkning kan ske antingen 

genom att göra en positiv jämförelse med andra personer inom den egna gruppen eller 

jämföra sig med en annan grupp, men det kan även vara att påpeka de stora skillnaderna 

mellan olika individer och grupper (Thornberg, 2006). Riktigt samma bild använder inte 

Lalander (2002) trots att han sannolikt är ute efter samma sak, när han skriver om att:  

Den grupp man vill tillhöra kallas ofta för vi-grupp alternativt ingrupp, medan de grupper man 

skapar gränser mot och inte vill tillhöra kallas de-grupp alternativt utgrupp (Lalander, 2002, s. 

33).  

Likheterna mellan dessa författare är stora, men det syns vissa skillnader. Thornberg (2006) 

går till exempel djupare och förklarar mer om begreppen in- och utgrupp på ett mer detaljrikt 

sätt än vad Lalander (2002) gör. Thornberg (2006) skapar en mer tydlig bild i sin text om hur 

begreppen kan användas i dess rätta bemärkelse, vilket inte Lalander gör. Jag har tolkat det 

som att Thornberg placerar begreppen i olika exempel som gör det lättare för läsaren att förstå 

i vilka sammanhang man använder in- och utgrupp. Lalander är betydligt mer översiktlig i 

användandet av begreppen och använder inte exempel på samma sätt, vilket gör att man inte 

får samma bild av in- och utgrupp. Slutsatsen som jag kan dra av detta är att både Thornberg 
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(2006) och Lalander (2002) kan mena samma sak men att de har skilda sätt att beskriva 

begreppen på. 

I skolan finns grupper med likartad klädstil, varpå det blir möjligt att associera klädseln med 

uniformer. Det behöver inte vara en specifik klädsel utan det kan även vara en speciell stil. 

En klädsel i en grupp kan genomgå en stilförändring, och förändringen påverkar inte bara 

gruppen och dess gruppmedlemmar. Förändringen kan även påverka de individer som vill 

vara del av gruppen men som står utanför den så kallade ingruppen. Dessa individer kan välja 

att klä sig enligt den nya stilen i jakten på att få status att ingå i gruppen.  

Detta försök kan av ingruppen ses som ett intrång på deras klädstil inom gruppen och börja 

frysa ut eller behandla ”wannaben” annorlunda, men det kan även leda till att personen blir en 

fullvärdig medlem i gruppen. Gruppen kan även välja att stöta ut en gruppmedlem med lägre 

status inom gruppen om han eller hon väljer att gå emot gruppens normer (Brown, 2000). 

Individen kan även välja att klä sig som alla andra i en specifik grupp för att smälta in i den 

grupp han eller hon vill tillhöra, men det är även viktigt att anpassa sig till gruppens normer 

(Thornberg, 2006; Lalander 2002; Bjurström, 2005; Pennington, 2003).  

 

Identitet och roller 

Individen strävar efter att få tillhöra en grupp och känna gemenskap och tryggheten i en 

grupp. Grupperingar bildas inte bara för att individen skall få en grupptillhörighet som 

kommer att påverka individen och dennes identitet, utan även för att få finna sig själv som 

person i relation till andra (Pennington, 2003). En individs identitet är inte samma sak som 

dennes roll. I klassrummet kan eleverna ha olika roller som clown eller plugghäst osv. 

(Thornberg, 2006). Både Forsnäs (1990) och Charon (2007) talar om olika identiteter och 

Thornberg (2006) talar om olika roller på ett sätt som liknar identitet. Thornberg talar om 

ledare, outsider och hur man uppfattas av andra som roller, men det kan även det vara 

identitet, exempel en ledares identitet är ledarskap. Att vara kille i en grupp med tjejer, hans 

identitet är ändå kille. 

När en elev är i skolan så åsidosätts identiteten som son eller dotter till förmån för just elev. 

”Barnidentiteten” finns ständigt närvarande men framträder inte så tydligt då den inte behövs i 

just den situationen. I skolmiljön kan det istället vara viktigare att vara snygg, smart och 
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social. Det är bland annat i skolans miljö eleven hamnar i en situation där gruppbildning 

mellan kamratgrupper är vanlig. Det är i gruppen roller blir mer eller mindre framträdande 

och det är igenom roller som individen kan finna sina identiteter. Identiteterna kan exempelvis 

vara: barn eller syskon inom familjen, den duktige, den slarvige, den snygge, den atletiska 

osv. Här är det individens sociala grupperingar som placerar denne i dess olika identiteter och 

roller (Thornberg, 2002).  

Genom att anta skilda roller i olika grupper får ungdomarna chansen att genom olika roller 

finna den identitet som kommer vara med och spegla deras personlighet. Ungdomar anpassar 

sina roller efter situationen, vilket kan jämföras med symboler och symbolismen som grupper, 

roller och identiteten kan skapa. För att ungdomarna skall utvecklas som människor behöver 

de ha verktygen som krävs för att avläsa eller orientera sig i olika situationer som de kan 

hamna i, samt avläsa symbolerna i de nya miljöerna (Sernhede, 1996).  

Även Forsnäs (1990) talar om flera olika identiteter hos individer. Enligt honom har man en 

inre, psykisk identitet och en yttre, social identitet.  

Sociala positioner och kulturella stilar formar och utvecklar också subjektiva dispositioner och 

identiteter (Forsnäs, 1990, s 44).  

Detta kan jämföras med Pennington (2003) att en individ kan ha flera olika identiteter som 

formas av olika sociala sammanhang.  

Ens identitet kan även speglas genom symboler som även kan översättas till kläder, då det 

också kan ha ett symbolvärde för individen/gruppen. Kombinationen av olika klädesplagg gör 

att man kan skapa en gruppidentitet genom samma enhetliga klädsel eller att individen klär 

sig personligt och ger uttryck för sin personlighet (Charon, 2007). Tatuering kan även vara 

symboler och ha ett symboliskt budskap. Tatueringar kan utmärka en viss grupptillhörighet 

men även vara en symbol för skydd. De gamla naturfolken trodde på att om de antog en guds 

symbol skulle de bli beskyddade mot faror (Hewitt, 1997). Detta kan jämföras med Charon 

(2007) att symboler skapar möjligheter för att uttrycka sin grupptillhörighet precis som 

tatueringar för de gamla naturfolken som Hewitt (1997) tar upp. Tatueringar är även viktiga 

för gemenskapen och ett sätt för ungdomarna att visa sin grupptillhörighet. Det visar även 

vilken social påverkan och social influens som tatueringar medför. Under denna del är det 

väldigt problematiskt att skilja mellan identitet och roll som begrepp. Litteraturen ger inte 

alltid någon klar skillnad, vilket gör att min tolkning blir att en person kan ha olika roller som 

grupperna ger dess medlemmar och som individen skapar för sig själv och identiteter som 
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individen själv skapar och ges för sitt inre. Detta gör att jag kommer att använda roll och 

identitet synonymt med mer fokus på identitet i samband med social identitetsteori. 

 

Social identitetsteori 

Här belyses de viktigare begreppen social påverkan, sociala influenser, grupptryck, 

auktoritetspåverkan och konformitet inom social identitetsteori och dessa presenteras som 

underrubriker. 

 

Social påverkan 

Social påverkan är ett viktigt begrepp inom social identitetsteori. Med begreppet menas att 

individen påverkas av andra i sin omgivning. Enligt Brown (2000) handlar social påverkan 

om när en grupp hamnar i en situation där det ibland uppstår svårigheter för enskilda 

individer. Att gå emot gruppens ståndpunkt är svårt då det kan råda grupptryck inom gruppen. 

Skillnaderna i åsikter kan handla om tycke och smak i en fråga som handlar om sociala 

beteenden. Det handlar även om hur individen själv eller som grupp definierar sig. Varje 

medlem i en grupp har en roll. Det är rollen som ger individen dess identitet i gruppen och det 

sociala sammanhanget. Inom gruppen har gruppmedlemmarna formella eller informella roller 

(Thornberg, 2006) som följer gruppens normer. Om någon av de mer framträdande 

gruppmedlemmarna skulle gå emot gruppen kan konsekvenserna bli minst lika tråkiga som 

om det vore någon med lägre ställning. Konsekvenserna hos gruppmedlemmarna med lägre 

ställning är att de kan få svårare att bli stöttade av gruppens andra medlemmar och riskerar 

utfrysning. Medan de med högre ställning kan ha fördelen att få med sig några av de med 

lägre ställning, men de riskerar istället både sin position inom gruppen och kan mycket väl bli 

utstötta. Om flera gruppmedlemmar känner samma motstånd kan situationen utvecklas 

annorlunda. De som vill gå emot gruppen är nu inte ensamma längre, vilket gör att de kan 

påverka gruppens normer och åsikter.  

Ett exempel på när social påverkan kan vara stark är en situation då alla gruppmedlemmar inte 

kommer överens. I en position som denna kan minoriteten i gruppen vara tvungna att vika sig 

för majoritetens vilja och göra saker som går emot deras vilja och princip. Därför väljer ofta 

större delen av gruppen att följa med majoriteten i deras aktiviteter även om det går emot 
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deras egna principer. Detta kan förklaras med att ett av människans begär är att vara del av en 

gemenskap och att skapa en identitet. Genom att vika sig för majoriteten klargörs individens 

gemenskap med gruppen (Lalander, 2002).  

 

Sociala influenser 

Alla medlemmar i en grupp behöver inte tycka och agera på samma sätt som övriga gruppen. 

Om en medlem agerar på ett specifikt sätt kan han eller hon påverka andra genom sitt 

agerande. Det behöver inte gälla ett agerande eller en åsikt utan det kan även vara ett 

klädesplagg eller en symbol som påverkar andra i dennes omgivning. Hos varje enskild 

individ kan man se olika symboler som hjälper till att bygga upp en specifik identitet, stil. 

Inom biologin säger man att en cell bygger upp vävnader, vävnader bygger upp organ, och 

organ bygger upp levande varelser. På samma sätt bygger olika symboler upp olika identiteter 

och individer som i sin tur bygger upp grupper och slutligen samhället. Genom media, sociala 

sammanhang och grupp påverkan byggs det upp förväntningar på ungdomar att ikläda 

och/eller bete sig på ett specifikt sätt för att bli accepterade av olika grupperingar i samhället 

(Pennington, 2003). Toleransnivån inom gruppen man vuxit upp med är högre än i en 

nybildad gruppering. Grupper konkurrerar även med andra grupper, detta kan man tydligt se 

inom idrottsgrupper eller grupper där man tävlar om något attraktivt pris. Här förstärks den 

egna gruppens gruppkänsla och man ställer andra krav på gruppen än man vanligtvis gör.  

Om det skulle gå dåligt för gruppen kan det leda till att gruppen byter ledarskap eller att man 

söker en syndabock som får ta på sig ansvaret för misslyckandet (Brown, 2000).  

 

Grupptryck 

Inom en grupp kan dess medlemmar utsätta varandra för medvetna och omedvetna 

påtryckningar som kallas för grupptryck. Inom gruppen får individerna sätta sina egna 

personliga åsikter åt sidan till förmån för gruppens normer och agerande. Här är det viktigare 

för individen att vara en del av gruppen än att vara en unik individ (Hogg, 2000). Grupptryck 

som term förekommer ofta i samband med att gruppens vilja inte alltid överensstämmer med 

enskilda gruppmedlemmar. Brown (2000) och Thornberg (2006) tar upp ett experiment som 
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handlar om grupptryck som är genomfört av Asch. Testet går ut på att visa hur storleken på en 

grupp påverkar individens val.  

I detta experiment lät Asch försökspersonerna se på en blå duk och frågade vilken färg det var 

på duken. Försökspersonen fick ta del av hur majoriteten hade svarat. Om en majoritet hade 

sagt att det var en grön duk började stora delar att gå emot sitt eget förnuft och röstade för 

samma färg som majoriteten (Brown, 2000; Thornberg, 2006). Av detta kan man dra 

slutsatsen att det är lätt att följa grupptrycket och det är svårt att gå emot det, samt att 

individen är beredd att uppoffra sin individualitet för gemenskapen inom gruppen. 

 

Auktoritetspåverkan  

Auktoritetspåverkan är ett begrepp inom socialidentitetsteori som innebär att individer kan få 

svårt att följa sina egna åsikter och värderingar om det är emot en auktoritet. Exempel på detta 

är ett experiment som Miller har genomfört och som Thornberg (2006) tar upp. Detta 

experiment gick ut på att testa människors benägenhet att lyda auktoriteter. Om 

försökspersonen som ställde frågorna till en deltagande person och denne svarade fel skulle 

denne utsättas för elchocker av försökspersonen. Skulle försökspersonen vilja bryta gick 

”övervakaren” av experimentet in och bad försökspersonen att fortsätta trots sitt obehag. När 

detta experiment fortgick, tilläts två andra ”försökspersoner” att vara närvarande i rummet 

(dessa samarbetade med Miller i testet). När dessa tydligt markerade att de tyckte detta var fel 

vågade majoriteten avbryta elchockerna och vägra fortsätta utdela dem (Thornberg, 2006). 

Detta ger ett tydligt tecken på socialt stöd som krävs för att våga gå emot gruppen eller som i 

detta fall en auktoritet.    

 

Konformitet 

Konformitet är en del av socialidentitetsteori som går ut på att gruppstorleken påverkar 

individens vilja att gå emot gruppen och dess normer. När en person väl hamnat i en grupp så 

har studier påvisat att gruppstorleken utövar inflytande på individens vilja att gå emot 

gruppen. Det här är ett tydligt exempel på en kostnad som individen betalar för att bli del av 

en socialgrupp. Gruppen i sin tur visar hur individen skall finna ny laddning för symboler som 

gruppen enhetligt kommit fram till (Charon, 2007; Brown, 2000).  
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Beteende 

Människan lägger märke till olika beteenden och gör därefter en bedömning av sina 

medmänniskor. Dessa bedömningar sker efter jämförelse mellan olika beteenden (Hogg, 

2000). Detta gör att människan försöker hålla sig så neutrala som möjligt då de riskerar att bli 

bedömda av framstående personers åsikter. Beteenden kan antingen vara medvetna eller 

omedvetna. Exempel på detta kan vara att man ställer sig i en kö utan att trängas. Detta är 

både en medveten och en omedveten handling. Anledningen till att det är en medveten är att 

man i Sverige uppfostras till att stå i kö från tidig ålder, att man sedan som äldre fortsätter att 

stå i kö kan vara en omedveten handling då man inte vill framstå i dålig dager för andra 

människor om man skulle trängas (Hogg, 2000). Beteenden inom kulturer förändras med 

samhället (Kullberg, 1996) och ungdomskulturen är ständigt föränderlig (Lalander, 2002). 

 

Litteratursammanfattning 

Inom teori och tidigare litteratur har bricolage och social identitetsteori varit användbara 

begrepp. Undergrupperna social påverkan, sociala influenser, in- och utgrupp, identitet, 

auktoritetspåverkan och konformitet, är viktiga begrepp för att kunna förklara social 

identitetsteori. För att klargöra skillnaden mellan social påverkan och sociala influenser kan 

sägas att en influens påverkar individen undermedvetet, det sker ingen direkt påverkan. En 

social påverkan är mer direkt där individen blir mer styrd av exempelvis umgängeskretsen, 

som kan yttra någon kommentar som individen tar till sig och agerar efter.  

Social identitetsteori och identitet går in i varandra. Det är problematiskt att diskutera det ena 

utan att vidare gå in på det andra. Steget från identitet till grupp är litet då människan som 

socialt djur strävar efter gemenskap. Det är inom ingruppen som subkulturer kan uppstå och 

det är inom dessa begrepp bricolage är viktigt för att omvandla specifika saker till gruppens 

egna.
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Metod 

Denna del har jag delat upp i underrubriker som kommer behandla följande begrepp: 

metodval, undersökningsgrupper, genomförande och etiska aspekter. 

 

Metodval 

I studien valde jag att använda mig av en empirisk undersökning som genomfördes i form av 

fokusgruppsintervjuer. Metoden valde jag med anledningen av att få fram svar till 

frågeställningsfrågorna från ungdomarnas perspektiv (Bryman, 2002). Genom fokusgrupper 

får man ungdomarnas gemensamt skapade syn på det fenomen som efterfrågas till skillnad 

från enkäter och individuella intervjuer. Den stora skillnaden mellan individuella intervjuer 

och fokusgruppsintervjuer är att vid de individuella intervjuerna framförs informantens egna 

åsikter, medan i fokusgruppsintervjuer fås en gemensamt skapad åsikt på en gång. Det är i 

fokusgrupper inte viktigt vad individen säger i intervjun utan vad gruppen som enhet kommer 

fram till som är det viktiga.  

Jag började med att skriva en intervjuguide (se bilaga 1) som kom att ligga till underlag för 

fokusgruppsintervjuerna (Bryman, 2002). Fokusgrupp som intervjumetod går ut på att 

informanterna sitter i en grupp och diskuterar med varandra för att tillsammans komma fram 

till svar på frågor. Fokusgrupp som metod användes för att informanterna skulle föra en mer 

fri dialog kring olika frågor mellan varandra utan en för stor styrning av moderatorn (Wibeck, 

2000). Detta genomfördes för att ju fler frågor en moderator ställer, desto mer styrd blir 

intervjun. Då intervjun ej var särskilt styrd kunde istället fokus läggas på innebörden av vad 

informanterna delgav. I samband med mina intervjuer växlade jag mellan att vara 

ostrukturerad och strukturerad, målet var en ostrukturerad intervju. Om situationen skulle 

uppstå övergick jag till att göra intervjun mer strukturerad (Hylander, 2001). Detta var även 

en användbar metod för att få mer djupgående svar kring frågeställningen och spontana svar 

som behövdes utvecklas (Bell, 2006). Situationer uppstod ibland med att informanterna inte 

fick igång en diskussion, vilket gjorde det uppenbart för mig att jag var tvungen att ställa 

rakare frågor till informanterna för att få fram svar som jag kunde analysera.  
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Undersökningsgrupper 

Personerna som jag intervjuade är mellan 16-19 år. För att jag skulle få fram bra resultat fick 

jag genomföra flera intervjuer, detta för att de skall kunna tydliggöra mönster genom att fler 

röster fick höras. Detta gjordes för att kunna säkerställa att jag gjort ett riktigt antagande.  Jag 

valde att genomföra tre intervjuer med fyra till sex personer i varje grupp, då detta antal är att 

föredra (Wibeck, 2000). Två av grupperna var antingen bara killar eller tjejer och den tredje 

gruppen var det blandat killar och tjejer. Mina informanter är elever på en större 

gymnasieskola. Eleverna som jag valde ut representerar olika grupperingarna på skolan.  

Sökandet efter informanter var kantad av problem. Det blev svårt att finna informanter i 

början då de var inne i en provperiod. Detta ledde till att de informanter som var intresserade 

av att delta glömde bort att meddela sitt intresse. Denna process gjorde att det drog ut på tiden 

innan intervjuerna kunde starta.  I den heterogena gruppen gick det enkelt att få fram 

intresserade informanter, men i ena homogena gruppen var det svårare då informationen 

framgick till dem i samband med att de skulle ha prov nästkommande dag. Detta löste sig till 

det positiva efter att ha pratat med ett par tänkbara informanter i korridoren. En slutsats som 

kunde dras från detta vara att om man ställde en personlig förfrågan kring deras medverkan i 

en fokusgrupp var det mer troligt att informanterna skulle komma ihåg det, även att eleverna 

valde att ställa upp. 

 

Genomförande av intervjuerna 

Med utgångspunkt i syfte och frågeställning utformades ett antal frågor som fokusgrupperna 

skulle behandla. Frågorna fick de börja diskutera efter att de fått berätta om kläderna de bar 

för dagen. Detta för att få informanterna att komma igång med diskussion och våga tala inför 

varandra och mig. Frågorna visades inte för informanterna i förväg, för att få en intervju där 

informanternas åsikter kom i fokus.  

 

Transkribering och analys 

Efter intervjuerna transkriberade jag det inspelade materialet som sedan analyserades. Först 

lästes transkriberingarna igenom för att få en helhetsöverblick. Sedan delade jag in materialet 

i olika teman efter vissa ord som återkom, så kallade kodord. Kodorden är underrubriker i 
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resultatet och diskussionen. Detta för att bilda resultat som svarar på frågorna i syftet och 

frågeställningen. De olika resultaten från alla fokusgrupper jämfördes sedan för att finna 

likheter mellan de olika gruppers svar (Johannessen & Tufte, 2003).   

 

Etiska aspekter  

Innan intervjuerna startade blev informanterna upplysta om vad arbetet i helhet går ut på. 

Informationen fick de i ett introduktionsbrev (se bilaga 2) som förmedlades via deras 

klassföreståndare efter att information givits till dem. Sedan fick de själva ta ställning till om 

de ville delta.  

För att följa de forskningsetiska kraven valde jag att arbeta efter Brymans (2002) – Etiska 

frågeställningar: 

• Informationskravet – informanterna får insikt i vad arbetet kommer att behandla och 

vad arbetets syfte går ut på. Det första jag gjorde var att ta kontakt med rektorn för den 

aktuella skolan och informerade om vad mitt arbete går ut på (Närvänen, 1999). Efter 

att ha fått rektorns godkännande blev jag introducerad på ett lärarmöte och rektorn gav 

ut information till all personal om vad jag gjorde på skolan. För att jag skulle komma i 

kontakt med eleverna tog jag kontakt med olika mentorer som lät mig komma in på 

deras lektioner, laborationer och mentorstid för att jag skulle kunna ge ut information 

till eleverna om mitt arbete.  

 

• Samtyckeskravet – att få informanternas tillstånd är avgörandet för användandet av 

resultatet av intervjuerna. Då jag informerade eleverna gav jag dem även 

informationen att det var helt frivilligt för dem att ställa upp på mina intervjuer och att 

de elever som var intresserade av att ställa upp fick lämna sitt intresse att medverka i 

intervjuerna till mig. De elever som sedan ville ställa upp fick information om vilka 

etiska aspekter som jag arbetade efter. 

 

• Konfidentialitetskravet – alla uppgifter om informanterna kommer att behandlas med 

varsamhet. Deras identitet kommer att bli omöjlig för andra än de själva att få reda på 
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genom att läsa arbetet. Precis innan intervjuerna startade frågade jag eleverna 

ytterligare en gång om de vill vara med på intervjun och hur jag skulle använda deras 

svar och om det verkligen var okej för dem att jag spelade in intervjun.  

 

• Nyttjandekravet - informationen som erhålls genom intervjuerna kommer endast att 

användas för detta arbete. Jag gav eleverna som ställde upp mitt ord på att jag inte 

skulle använda intervjusvaren till något annat än till detta arbete. När analyserna var 

genomförda slängde jag informanternas svar, raderade alla filerna och allt material 

som jag samlat in. 

 

Metoddiskussion 

Metoden jag valde att använda mig av, fokusgrupper, är ett bra sätt att få reda på mycket 

information av ett mindre antal informanter. Fokusgrupper som informationskälla är enligt 

min mening bättre än att ge ut ett större antal enkäter som informanterna får svara på. Om jag 

hade använt enkät som metod, för att få fram samma resultat som jag fick i samband med 

fokusgrupper, hade det blivit flera likartade svar, men det hade blivit svårt att få variation på 

olika vinklingar som framkommer i samband med gruppintervju. Enkäter är en mer begränsad 

metod då det endast ger svar på frågorna och det går inte att få fram varierande svar. Om jag 

haft mer tid skulle enskilda intervjuer kunnat ge tydliga svar på vad gruppintervjuerna kommit 

fram till, men då inte tiden räckte till att genomföra ett antal enskilda intervjuer ansåg jag att 

det var lika bra att hoppa över detta och istället lämna de enskilda enkäterna som exempel på 

fortsatt studie. Enskilda intervjuer hade kunnat fungera som utveckling av enkät, men hade 

tagit längre tid då det behövts genomföras ett stort antal för att få fram samma information 

som hos gruppintervjuer. 
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Resultat 

I denna del redovisar jag beskrivningar och tolkningar av elevernas intervjuer. Mitt syfte har 

varit att med hjälp av informanterna besvara syftet och frågeställningsfrågorna. Genom att 

använda citat kommer jag att besvara hur elevernas utseende och beteende påverkas av hur de 

blir bemötta av andra. Citaten kommer från transkriberingarna av de olika intervjuerna och för 

att det ska finnas en viss klarhet av vem som svarat har jag skrivit ut fiktiva namn på de 

informanter som citaten kommer från.  

 

Vem klär man sig för? 

 Vem man egentligen klär sig för är lite problematiskt för ungdomarna att svara på. Under 

denna rubrik kommer två underrubriker, för sin egen skull och för andras skull, att försöka ge 

svar. 

 

För sin egen skull 

Denna del av resultatet handlar om hur ungdomarna anpassar sin klädsel för sig själva, efter 

situationen, samt visa vikten av att visa den egna identiteten. Denna situation talar Isabell om, 

men även en enkel förklaring om vad normala kläder är: 

Man kan ju vara uppklädd till vardags men man kan ju även vara lite nerklädd, o sen normalt 

klädd till vardagen.  

Normala kläder typ jeans, tröja, linne. 

Isabell förklarade en av sina vanligare anledningar till sitt klädval som hon brukar fundera 

kring. Hennes anledning fick medhåll av övriga informanter vid intervjun som kände igen sig 

i situationen och i hennes tankegång. Det som jag kan tolka utifrån detta citat är att klädvalet 

är väldigt personligt och att det är situationen för att passa in och humöret som avgör klädseln 

för dagen. Malin verifierar detta genom:  

  Det är olika för person till person, klädsel är väldigt individuell, det skiljer vääääldigt mkt från 

skola till skola. Oftast spelar humöret stor roll för mig. 

Jag har tolkat detta som att Malin tycker man kan både vara ”bättre” och ”sämre” klädd till 

vardags i skolan och att det är humöret som styr. Klädvalet tror hon också skiljer sig väldigt 
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från skola till skola. Detta kan ha att göra med vilka gymnasieprogram som finns på skolorna, 

samt var skolan är belägen. Eleverna kan också följa en ”normalklädsel” för att ge ett mer 

avslappnat och gruppanpassat intryck. Detta är en klädsel som inte sticker ut så mycket från 

andra elevers klädsel utan är neutral och kan komma av att eleverna blir omedvetet influerade 

av andra.  

Gustav är väldigt noga med att klargöra att klädvalet är just hans eget och inte någon annans: 

 Man väljer kläderna bara för en själv, om andra inte kan acceptera mig för min klädsel såå kan 

de lika gärna dra.  

Detta kan man tolka som att Gustav följer sin egen väg och bryr sig inte om vad andra tycker 

och tänker om honom och hans klädsel. För honom är det viktigare att han bli accepterad för 

vem han är som person och inte efter hur han klär sig. Det finns de elever/ungdomar som 

väljer att inte bryr sig om hur de är klädda. 

  Jag vill sticka ut lite, man vill ju inte bara följa mainstream och vara som alla andra, mina 

kompisar tänker likadant. 

Det Tim talar om bekräftar det som informanterna tidigare talat om. Det finns de individer 

som frivilligt väljer att sticka ut genom sin klädsel. I detta fall har Tim funnit en grupp av 

människor som han umgås med som resonerar som honom. Fredrik talar om hur han valt en 

sjal för hur den ser ut och inte för att den förmedlar ett visst budskap. 

 Jag har min sjal för att jag gillar hur den ser ut, det är ingen Palestinasjal om du trodde det. 

Min tolkning är att Fredrik försökte förklara att det var hans val att bära sjalen, men han ville vara 

tydlig med att den inte skulle kopplas samman med Palestinasjalar. Fredrik bar sjalen för att han tyckte 

den var snygg. 

 

För andras skull 

Denna del handlar om hur ungdomarna tänker kring sin klädsel för andra i deras omgivning, 

vilket även kan tolkas till social påverkan. Klädseln kan vara medveten eller omedveten, då 

det handlar om att skapa och förmedla olika intryck. Det kan vara första intrycket eller att 

bibehålla ett intryck man redan gjort. Kring frågan om för vem eleverna klär sig för, kom de 

olika fokusgrupperna och dess informanter genom diskussioner fram till olika tankar och svar.  
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  Man klär sig ju för att känna sig bra, och man känner sig bra för sin egen skull, sen att gruppen 

gillar det gör inte saken sämre.  

Det Sara talar om är att hon klär sig främst för att stärka bilden av sig själv men att hon blir 

omedvetet styrd av gruppen. Jag tolkar det som att hon klär sig medvetet för sig själv och att 

hon klär sig omedvetet för andra. Det går även att tolka det som att Sara påverkas av 

grupptrycket och blir omedvetet influerad av gruppen. 

I början börjar man ju prata med de som är klädda som en själv.  

Malin gjorde antagligen som de flesta gjorde i början av skoltiden. Hon verkar ha utgått efter 

sin egen klädsel vid bedömningen av hennes blivande kompisar. Genom att kategorisera de 

andra eleverna efter deras kläder sökte hon av en gruppering av människor och resonerade att 

de som var klädda likt henne borde vara mest lika henne till sättet. 

  För både och, man klär sig för sin egen skull främst, men undermedvetet för gruppens. 

 Jo men man tänker även på vad man har på sig lite för vad ens kompisar ska tycka. 

Här berättar Johan och Lena att man huvudsakligen klär sig för sin egen skull, men även att 

de klär sig för gruppens skull. Johan berättar även att klädseln kan vara medveten eller helt 

undermedveten. Detta tolkar jag som att Johan talar om att hans klädval kan bli påverkat av 

kompisar och gruppen. Det var viktigt för informanterna att förtydliga sig för mig som 

moderator att deras klädval främst var just deras egen skull och inte för gruppen. Jag väljer att 

tolka det som att Johan har en poäng med den undermedvetna klädseln. Jag tolkar det även 

som att Sara och Lena håller med om Johans påstående .  

Sofie berättade att det inte är för ens egen ingrupp man klär sig utan det är för individerna i 

andra utgrupper, vilket kan tolkas som att gruppen strävar att se bra ut för andra:  

 Man klär sig ju inte för den egna gruppen, det är snarare att man klär sig för de personerna som 

inte är i ens egen grupp. 

Tolkningen som jag gjort är att Sofie och hennes ingrupp inte funderar kring klädseln i den 

egna gruppen utan istället tänker de mycket på hur de som grupp och gruppmedlemmar 

uppfattas av utgrupperna och deras medlemmar. Alltså är deras klädsel för andra grupper och 

inte de själva inom ingruppen. 

  Man anpassar sin klädsel efter vilken grupp man ska umgås med, så att man klär sig mer mot 

den gruppens klädstil.  
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Här framkommer ett tydligt svar från Marie att hon anpassat sin klädsel efter situationen och 

för gruppen hon ska umgås med. Jag har tolkat att Marie tagit ställning till att klädvalet 

gjordes för att hon bättre ska passa in i ett visst socialt sammanhang, men man kan även tolka 

det som att Maries klädval är väldigt situationsbundna. Då klädseln är anpassad efter vad hon 

skall göra och/eller efter vilka hon ska umgås med kan man tydligt avläsa att hennes klädsel 

är främst för andra. Detta kan även tolkas som att Maries söker bekräftelse från andra 

ungdomar genom sin klädsel. 

 Det är klart att det påverkar vad för kläder man har, man anpassar kläderna efter vad man ska 

göra, om man ska träffa gamlingar, gå på fest eller gå till skolan, så har man inte samma sorts 

kläder. Tror inte att det är någon på denna skola som skulle gå hit i joggingkläder, eller att man 

skulle gå på ett möte i vilka kläder som helst om man är vuxen. 

Citatet ovan av Magdalena visar vikten av att klädseln är anpassad efter situationen och det är 

väldigt passande och beskrivande. Då det är viktigt för människan att känna gemenskap och 

att passa in. 

 

Första intryck och gamla vänner 

Även denna del kommer bestå av två underrubriker, för sig själv och för andra. Intryck i 

helhet går ut på att individen vill framstå i positiv dager. En bra självbild och självkänsla för 

sig själv och en bra positiv bild av sig själv inför andra kan få en individ att finna sig själv.  

 

För sig själv 

I möten mellan olika människor är oftast första intrycket väldigt viktigt. Det är något man 

både kommer ihåg och bedömer andra efter. När man i början lär känna nya människor kan 

bedömningen ske efter kläder och utseende. Detta kan sedan övergå till att bli mindre viktigt 

med tiden. Då ersätts de yttre egenskaperna istället mer väsentligt med en persons 

personlighet och beteenden. Vilket Gabriel berättar om. 

Man lär känna folk först efter hur de är klädda sedan efter deras personlighet.  

Att kläderna kommer till uttryck, utstrålar och förmedlar ett första intryck är något som alla 

grupper gemensamt är överens om i sina diskussioner. Informanterna betonar även hur viktigt 

det är att anpassa sin klädsel efter vilken situation de hamnar i så att andra ska få ett bra och 
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positivt första intryck. Det kan handla om att man vill skapa en illusion om att man är en 

duktig och en pålitlig person. 

 

För andra 

I vissa situationer är det mer uppenbart att klädseln är till för andra. Detta har Magdalena 

uppmärksammat och satt i ett ”vuxet perspektiv” att det är viktigt att anpassa sin klädsel efter 

situationen. 

 Gå på ett möte i vilka kläder som helst om man är vuxen. 

Genom att tolka Magdalenas citat ses hennes syn på betydelsen av att förmedla ett bra intryck. 

Detta är något som flera informanter i gruppdiskussionen relaterat till, och främst är den första 

intryckssituationen till sina föräldrars och vuxenvärldens situationer. Magdalenas citat kan 

tolkas som att en arbetssökande inte skulle gå till en intervju i vilka kläder som helst, utan 

kläderna väljs istället med omsorg. På så sätt förmedlas ett seriöst och positivt första intryck, 

som är anpassad efter situationen och det jobb som söks, men även för att passa in i den 

gemenskap som råder på en arbetsplats. Det är viktigt att göra ett bra första intryck på 

arbetsgivaren, eftersom detta kan leda till den eftersökta anställningen. Men detta är lika 

viktigt i skolan, och i synnerhet i samband med grupperingar. 

Mikael tydliggör detta genom:  

Första intrycket är ju alltid hur en person ser ut, klädsel. 

Intrycket av andras klädsel kan således både vara positivt och negativt. Detta sker vid 

influenser och påverkan av andra individer och grupper. Gruppmedlemmarna individen valt 

att umgås med idag har nödvändigtvis inte uppskattats från första början. Detta tydliggör 

Maria och Ester:  

Man dömer ju folk efter hur de ser ut. 

Man kollar först på kläderna och hur de ser ut, sedan lär man ju känna dem om man tycker att 

de har kläder som passar ens egen stil. 

I början av skoltiden kan vissa grupperingar uppstå i samband med klädsel och utseende. 

Ester sökte först upp andra individer som klädde sig likt henne, individer hon verkade ha 

gemensamma intressen med. Detta kan hon ha gjort i hopp om att de personer som klädde sig 
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som henne och hade hennes stil skulle ha en personlighet likt hennes egen. Frida berättade att 

de elever som inte ansågs vara tillräckligt ”fint” klädda blev bortsorterade. Detta 

sorteringsbeteende förändras med tiden berättade Daniel om: 

Precis men vissa har ju verkligen fula kläder, så man sållar omedvetet bort dem. 

Ja, jo det är ju klart, man bedöms ju från början vad man har på sig, men det minskar med tiden, 

har kompisar idag som jag inte gillade från början. 

Här förtydligar Daniel det som Ester talade om tidigare, men lade även till en annan aspekt. 

Efter en tid har inte längre kläder samma betydande roll för gruppen som de hade i början av 

skoltiden, då det gällde att göra bra intryck. Detta är ett tydligt tecken på att kläder och 

utseende inte har lika stor betydelse med tiden, som de har i början utan att det är 

gemenskapen som är det väsentliga. Detta stödjer Daniel, Klara och Karl med citaten: 

Jag bryr mig inte lika mycket om hur mina barndomskompisar klär sig, de har man ju vuxit upp 

med. 

 Exakt men, man tänker ju inte då på vad de har för kläder, de man hänger med mest utanför är 

ju de man vuxit upp med, de är ju helt annorlunda. 

 Deras kläder bryr man sig ju inte om på samma sätt, de har man ju vuxit upp med. 

Detta kan tolkas att man inte bryr sig om ytligheter hos sina äldsta vänner då det finns en 

gemensam historia och bakgrund tillsammans. Inom gruppen finns det klara roller, som 

influerar och påverkar gruppen. Alla gamla och gemensamma minnen kan vara mer 

betydande än kläder och utseende. Det kan även tolkas som att utseendet har inte någon 

betydelse för riktiga vänner, riktiga vänner har man en historik och en bakgrund gemensamt 

med, som står över utseendefixeringen som råder i samhället. Detta kan vara styrt av 

konformiteten, om det är en stor grupp kan det vara svårare att ha en gemenskap som alla 

passar in i.  

 

Beteende 

Det är inte bara klädseln som styr hur man blir uppfattad av andra personer i omgivningen. 

Uppfattningen kan även styras av en individs beteende och agerande. I denna del har 

informanterna berättat om andras beteenden och inte sett till sina egna. Ingen av 

informanterna nämnde något om positiva beteenden som de lägger märke till, vilket blir ett 
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resultat i sig. Peter börjar snabbt med att tala om elever på sin skola som måste hävda sin plats 

genom att vara högljudda. Detta beteende har även Sofie lagt märke till, och som även hon 

retar sig på.  

  

 Ja såna som vill synas, på grund av att dom hörs. 

 De som hela tiden måste låta mycket är bara så jobbiga. 

Karl talar om ”konstiga grejer” vilket jag tolkar som beteenden vilka inte anses vara helt 

normala enligt eleverna. Detta kan tolkas som att det är en ständig balansgång mellan att 

synas utan att sticka ut för mycket. Dessa beteenden, som går utanför det normala, tycker de 

flesta elever är negativa. Min tolkning får stöd av Mikaels kommentar: 

Personer som hela tiden göra konstiga grejer, man störs sig sjukt på dom, de är ju inte direkt 

otydliga. 

 Man tänker på beteenden som inte är normala. 

Gemensamt för alla grupper verkar vara att de flesta informanterna uppmärksammat de 

beteenden som sker på öppna platser och som skiljer sig från normen enligt eleverna i 

korridorerna.  

Det finns andra beteenden och ageranden som informanterna lagt märke till. Ett exempel är 

det som Sara tar upp: 

Jag tycker det är synd om de på denna skola som inte är så framåt, de kommer i skymundan och 

glöms lätt bort. 

Enligt Sara gäller det ändå sticka ut lite i skolan. Detta för att inte hamna i bakgrunden. Jag 

tolkar det som att eleverna anser att de måste vara framåt och våga ta för sig av utrymmet som 

ges i skolan. Mer tillbakadragna elever riskerar att glömmas bort, om de inte tar för sig eller 

placerar sig själva i centrum. Teorin fick stöd av Isabell: 

X är ju ganska blyg, jag tycker synd om henne, ingen kommer ju direkt komma ihåg henne efter 

studenten. 

Det Isabell talade om höll övriga i gruppen med om. De personer som är mer blyga och 

tillbakadragna får inte lika mycket utrymme. Flera elever kan komma att glömmas bort om de 

inte vågar ta plats och/eller för sig. Det är kanske bara de tillbakadragna personernas närmaste 
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kompisar som kommer komma ihåg dem efter studenten, medan de personer som är framåt 

och ”populära” bli ihågkomna av de flesta eleverna.  

Det värsta beteendet som informanterna lägger märke till, verkar vara de ytliga personerna 

som verka tro att de känner alla andra elever i sin omgivning. 

De som hälsar ytligt, alltså hälsar på alla för att verka vara kompis med rätt personer, de är 

absolut de värsta. 

I citatet ovan finner flera informanter att personer som gör allt för att verka känna eller vara 

kompis de mest populära personerna på skolan anstränger sig för mycket. Dessa tycker bland 

andra Malin bara blir jobbiga i sin jakt efter att få tillhöra eller vara vän med de populära 

eleverna på skolan. 

Slutsatsen av mina tolkningar är att det är en hårfin balansgång mellan att följa vad som är 

normalt och att sticka ut lagom mycket. Då det gäller att ta för sig av uppmärksamheten för att 

inte hamna i bakgrunden och att inte ta för mycket utrymme. Det är även viktigt att inte 

försöka för mycket då det är genomskinligt och istället irriterar personerna i ens omgivning.  

 

Synen på lärarna 

I denna del av resultatet har eleverna diskuterat kring lärarnas situation och utgått ifrån sig 

själva. De kom fram till att lärarna borde resonera, påverkas och influreras av andra individer 

på samma sätt som informanterna själva. När man träffar på många människor sker det en 

kategorisering och i lärarnas fall kan de placera eleverna i olika fack eller kategorier. Att det 

sker säger eleverna inget om, men att det inte alltid blir rättvist ogillas skarpt av eleverna. 

Denna diskussion inom gruppen startade informanterna diskutera efter att Frida sa: 

Jag har hört talas om en undersökning där en lärare sa till en annan lärare att det är en duktig 

klass och gav de högre betyg stämmer det? 

Frida hade läst en artikel om ett experiment som hon började diskutera med de andra under 

intervjun. Jag tolkar detta som att Frida satt sig in i detta ämne och funderat kring 

problematiken och grupptrycket en lärare utsätts för vid bedömningar. Klara placerade sig 

snabbt in i en lärares situation och tog ställning för att det inte skulle vara konstigt om en ny 

lärare skulle lyssna på en kollega. Detta verifierade Lena: 

 Absolut, klart läraren måste placera eleverna i fack för de träffar ju så många elever varje dag. 
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 Men det är fortfarande inte rättvist, men så gör vi med, med varandra menar jag.  

Jag har tolkat Klara och Lenas uttalade som att även om det inte är rättvist så förstår de att 

bedömningar inte är lätta att göra. Att en lärare placerar sina elever i olika fack är något som 

är oundvikligt då de själva placerar andra elever i fack och kategorier. Det kan även tolkas 

som att de förstår att det är svårt med rättvisa när läraren har så många olika elever att 

bedöma, att det lätt kan bli så att lärarna placerar dem inom olika fack och att facken kan 

avgöra deras bedömning. 

Den sista frågan på frågeställningen och syftet kunde inte eleverna ge några direkta svar på. 

Detta då informanterna upplevde svårigheter att placera sig själva i lärarnas position.  

Informanterna försökte resonera kring elevernas klädsel och beteenden från deras egna lärares 

synvinkel. Det enda informanterna kunde berätta var gissningar och förhoppningar på att de 

inte blev betygsatta baserat på deras klädsel eller beteenden.  

 

Resultatsammanfattning 

Bland de viktigaste resultaten som framkom var att det finns klara skillnader på för vem 

eleverna klär sig, men även att det finns en mjuk övergång som tyder på att det egentligen inte 

finns en gräns. Då det undermedvetna spelar en stor roll går det inte att komma ifrån att 

individen klär sig både för sig själv och för andra. Det är viktigt för eleverna att göra ett bra 

första intryck och att de blir framställda på ett positivt sätt som de sedan kan kämpa för att 

bibehålla eller förändra.  

Efter en längre tids relation minskar betydelsen av klädsel inom gruppen. Detta i samband 

med att gruppen utvecklar en god gemenskap. Medlemmarna stör sig inte lika mycket om 

någon inom gruppen skulle gå emot klädnormen då de utvecklat historik och bakgrund.  

Informanterna talar om en del beteenden de lägger märke till men de talar inte någon gång 

inom någon av grupperna om positiva beteenden. De talar även inte om sina egna beteenden 

utan bara om andra och om andra gruppers. Detta kan tolkas som att de vill framställa sin 

egen grupp som bra och de gör detta genom att nedvärdera andra grupper. 

När de diskuterar sina lärare utgår de ifrån sina egna erfarenheter och placerar sig i lärarnas 

position. Detta för att de får mer förståelse för vilka situationer en lärare kan hamna i.
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Diskussion 

 

Bricolage 

Bricolage är ett begrepp som jag själv inte kände till förrän jag började gå igenom litteraturen. 

Jag upptäckte rätt snabbt att jag känt till dess betydelse men inte vetat om att begreppet haft 

ett namn. Begreppet verkar flera olika individer inte hört talas om innan, men de har känt till 

dess innebörd. Detta är något som enligt mina tolkningar informanter känner igen sig i. De har 

utan att känt till begreppet förklarat dess innebörd. Begreppet kan finnas hos informanterna 

om man går djupare in på vad de säger om hur de markerar sin grupptillhörighet och 

gemenskap genom vissa accessoarer. Indirekt har de nu insett att olika saker har olika 

betydelser för andra. En informant talade om att anledningen till hans val att bära en sjal var 

för att han gillade hur den såg ut, men att det inte är en Palestinasjal och han var väldigt snabb 

med att förklara detta. Det som jag kan tolka från detta är att för vissa individer är sjalen en 

Palestinasjal och har en viss innebörd eller som Charon (2007) skriver ett symbolvärde. För 

denna informant och även för mig är det bara en accessoar, en sjal som inte önskas förknippa 

med någon åsikt.  

 

Grupptillhörighet och ungdomskultur 

Om man ser till informanternas svar började de flesta sin skoltid med att söka efter några att 

umgås med. Att få känna grupptillhörighet verkar vara viktigt för ungdomarna, men även 

begäret efter gemenskap är viktigt. I samband med att försöka finna en umgängeskrets börjar 

bedömningen av olika individer i ens närhet. Det ungdomarna börjar med att göra är att 

sortera varandra efter olika kategorier. Dessa kategorier kan vara baserade på vilka kläder de 

har på sig. Detta kan jämföras med vad Hogg (2000) skriver kring avläsning av omgivningen 

och jämförelse av individerna i sin närhet. Detta kan härledas till social influens och social 

påverkan. Det är i denna process första intrycket blir väldigt avgörande för hur man blir 

uppfattad. Thornberg (2006) tar upp vikten av roller och att få vara en del av en grupp och 

gemenskap. I gruppen kan det i början vara viktigt med att man följer en viss klädnorm för att 

bli accepterad av gruppen. Detta kan leda till att vissa ungdomar anpassar sin klädstil efter 

rådande klädmode för att anpassa sig till gruppen. Efter en tid som gruppmedlem kan det 

uppstå både bra och dåliga situationer. Det kan vara när gruppen kan umgås och ta beslut utan 
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att det blir motsägelser inom gruppen, kan röra sig om klädsel eller beteende. Det kan även 

vara när gruppen ställs inför problem och förtroendet sjunker medan missnöjet växer. Detta 

kan ställas mot konformiteten som Brown (2000) talar om. Konformiteten är beroende av 

gruppens storlek men den är även beroende av situationen. Är allt bra inom en grupp är det 

bra sammanhållning, men om det är en dålig situation kan konformiteten dela upp gruppen 

efter de olika åsikterna, vilket kan vara orsakat av den sociala påverkan 

En fördel med att vara i en grupp är att individen får känna grupptillhörighet och kan utveckla 

och finna sin egen identitet genom symboler och en specifik klädstil. I gruppen finns det även 

vänner man kan utvecklas tillsammans med, uppleva bra och dåliga minnen med och att tala 

ut med om individen skulle behöva det. I en grupp kan man även komma fram till betydelser 

av olika symboler som kan ses som ett tecken på att försöka stärka gruppkänslan.  

En situation ungdomarna kan hamna i är att det blir viktigare för individen att vara medlem i 

en grupp än att vara en enskild individ. Det kan bli en dålig situation för individen om 

gruppen utöver grupptryck (Hogg, 2000) och tvingas till att agera mot sin vilja. Individen 

placeras då i en sits där han eller hon måste göra ett val om att antingen följa gruppen eller gå 

emot den, med risken att själv bli utstött. Risken för att det ska uppstå situationer där 

grupptrycket sätter in är om det finns klara roller inom gruppen och det finns någon formell 

ledare. Det kan även bero på gruppens storlek, ju större grupp desto svårare kan det bli att gå 

emot gruppen. Brown (2000) talar om vilka komplikationer som kan uppstå i samband med 

konformitet och hur det blir svårare att gå emot gruppen om en klar majoritet är med på ett 

beslut. Besluten kan handla om klädval inom gruppen. 

Informanterna har genom olika citat förklarat olika anledningar till sina klädval. I början var 

kläderna viktiga och var nämnaren till att vissa grupper bildades, men sedan övergick det till 

att vara andra saker som är viktigast för gruppmedlemmarna. Det kan exempelvis vara att de 

följer gruppens regler och normer, att de har en historik och gemenskap med klara identiteter. 

I detta fall är tiden en viktig faktor som har en stor betydelse. 

Gruppen kan i stället välja att framhäva sina egna kläder för att se bra ut för de andra 

utgrupperna. Vissa ingrupper har en specifik klädsel eller en klädstil för just deras grupp. 

Detta för att visa sin gemenskap. Från detta kan man dra paralleller till symbolism och olika 

symbolkombinationer. Charon (2007) talar mycket om symboler i helhet exempelvis genom 

skrift. Hewitt (1997) beskriver istället tatueringar som man kan se i dagens samhälle och ute 

bland flera ungdomsgrupper. Tatueringar kan vara ett sätt för ungdomarna att uttrycka sin 



32 

 

grupptillhörighet, vanligen med en gemensam bild, symbol eller skrift. Dess betydelse kan 

vara något gruppen gemensamt kommit överrens om.  

 

Identiteter och första intryck 

Vad är egentligen skillnaden mellan roll och identitet? Det är en fråga som är svår att besvara 

då begreppen går in i varandra. Som jag har tolkat begreppen handlar det om hur man speglar 

sig i andra dvs. andras bemötande blir viktigt för hur ens egen identitet skapas. Och att roll är 

något man blir tilldelad direkt eller indirekt av sina medmänniskor medan identitet är 

resultatet av hur man själv väljer att uppskatta sin roll. Genom rollen i en gemenskap 

utvecklar man sin identitet. Identiteten kan man enligt Pennington (2003) få genom att sätta 

sig som individ i grupp med andra som påverkar identiteten, men även få möjligheten att 

finna sig själv i relation till andra. Likväl är social influens en viktig del vid skapandet av en 

identitet. 

Informanterna talar i resultatet om vikten av att göra ett bra första intryck. Detta stöds av 

Hogg (2000) som skriver om människans strävan efter att andra ska uppfatta individen 

positivt. Några elever har sett vikten av att göra gott intryck i ett mer vuxet sammanhang. Vid 

en jobbintervju gäller det att man har tänkt på sitt yttre och att det gäller vid mötet med 

intervjuaren att förmedla ett gott intryck av en själv. Majoriteten av informanterna har ändå 

resonerat kring vikten av att göra ett gott första intryck till deras tidigare år på skolan. I början 

så sökte sig informanterna till de elever som var klädda efter samma stil som de själva. Detta 

kan man dra en parallell till Lalander (2002) där han skriver att ett av människans starkaste 

begär är att få känna en grupptillhörighet. Flera av informanterna resonerade att om de klär 

sig likadant så borde de fungera på samma sätt som de själva, detta jämför jag med Hogg 

(2000) där han tar upp det mänskliga i att jämföra sig med andra och Lalander (2002) som tar 

upp det mänskliga att söka gemenskap. Sernhede (1996) tar upp att de symboliska kodernas 

ordning styr vilka man dras till. I elevernas fall kan man säga att kläderna i början av skolåret 

fungerade på samma sätt. Precis som inom gruppen blev kläderna mindre viktiga med tiden. I 

slutet av skoltiden har eleverna uppnått en viss status och blivit medlemmar i vissa grupper. 

Vissa elever är medlemmar i olika grupper, men om deras identitet är densamma i alla 

grupperna är inget jag fått svar på, men som Sernhede (1996) talar om har flera individer 

samma identitet i alla grupper de är medlemmar i. En del av eleverna hamnar i de mer 
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populära grupperna, deras status som exempelvis välklädda är etablerad och de kan om de vill 

komma i ”sämre” kläder utan att det påverkar deras status.  

 

Bedömning 

Eleverna bedömde varandra från första dagen enligt informanterna. Pennington (2003) talar 

om hur ungdomar bedömer varandra med avseende på grupptillhörighet, beteende och 

klädstil. Detta skedde inte bara medvetet utan även omedvetet som ett resultat av social 

påverkan och social influens. Det är inte bara det yttre som kan irritera andra individer och 

grupper, utan det kan även vara olika beteenden som får folk att bedöma andra. Detta talar 

även Hogg (2000) om, att människan lägger till olika beteenden i sin omgivning som de sedan 

bedömer andra efter. 

Mina informanter har beskrivit att de beteenden som de har absolut svårast för är definitivt 

upprepande beteenden, falskhet och ytlighet samt högljuddhet. Dessa beteenden kan vara så 

uppmärksammade just för att de tar uppmärksamheten från andra och en själv. Beteenden som 

är upprepande kan vara att en individ har ett specifikt läte som de andra kan störa sig på. Jag 

tolkar det som att tidigare nämnda negativa beteenden är sådana som sticker ut från det 

neutrala och drar till sig uppmärksamhet på ett negativt sätt (Hogg, 2000) och att 

informanterna gärna vill peka ut dessa negativa beteenden för att höja sin egen status. 

Informanterna talade även om att en del elever på skolan lever efter principen att om man hörs 

så finns man. Beteendet som de verkade mest irriterade över var de elever som var 

inställsamma och försökte för mycket att visa allmänheten att han/hon kände de 

”rätta/populära” på skolan. Gruppmedlemmarna beskrev en person i en av utgrupperna som 

en ”mycket patetisk person”. Informanterna ansåg att denna person var jobbig då han/hon 

försökte och ansträngde sig för mycket, eftersom de inte kände personen så tyckte de att det 

var irriterande att han/hon trodde att de var ”bästa” vänner, vilket var omöjligt då de inte 

kände personen. Detta tolkar jag som om den ”inställsamma” personen söker efter 

gemenskapen hos grupperna med högre status för att höja sin egen sociala status. 
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Innehållet i den nya vinklingen 

I intervjuerna framkom att individer som är väldigt blyga lätt hamnar i skymundan och 

bakgrunden i förhållande till de elever som vågar ta för sig, men även att det kan få 

konsekvenser att de blir bortglömda i av de som inte brukar umgås med dem. Min personliga 

åsikt i denna fråga kan mycket väl stämma, om man ser till detta arbete i sin helhet så har man 

mest koll på de grupper man är medlem i och de personer som är medlemmar i grupperna man 

umgås med. Det jag menar är att personerna i ingrupperna känner man medan de i 

utgrupperna har man sämre koll på (Thornberg, 2006). De populära eleverna på skolan kan 

vara medlemmar i flera olika ingrupper, vilket kan komma av att de har flera fritidsaktiviteter 

som gör att de kommer i kontakt med många ungdomar. Deras kontaktnät kan involvera fler 

individer genom exempelvis lagsporter än de elever som inte är populära och som kanske inte 

har så många fritidsintressen som gör att de kommer i kontakt med andra unga. 

 

 Lärarnas bedömning 

För att få svar på denna fråga måste man ta steget och utveckla denna fråga med arbetande 

lärare och genomföra olika intervjuer med arbetande lärare. Det är den enda chansen för att få 

reda på hur det ligger till med lärare och deras bedömning av elever. Då det inte finns några 

faktiska svar på frågorna om hur lärarna bedömer eleverna efter klädsel och beteenden är det 

väldigt svårt att sätta sig in i om lärarna gör en bedömning efter yttre aspekter.  

 

Litteratur 

Under arbetets gång har jag läst igenom mycket litteratur inom området. Problemet med 

litteraturdelen kan vara bristen på aktuell litteratur som speglar det svenska samhället idag. 

Det finns litteratur, men den är från 90-talet och till mitten av 2000–talet. Litteraturen från 90-

talet känns dock inte aktuell i alla frågor även om vissa delar fortfarande är aktuella idag. 

Exempel är Forsnäs et al., (1989) som tar upp att även män kan bry sig om sitt yttre. Även 

tatueringar som Hewitt (1997) talar om är aktuellt i dagens situation, men till exempel 

Sernhede (1996) känns inte så uppdaterad för ett arbete idag. Ungdomsgrupperna har 

förändrats mycket sedan boken skrevs. Det finns dock fortfarande bra och aktuella delar i 

hans bok. Under 1990-talet kom många nya produkter som är vardagliga nu under 2000-talet. 
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Exempel på nya produkter är mobiltelefonen och datorn. I dagsläget kan större delen av 

ungdomarna hantera en dator och det som var avancerat för ett par år sedan är i högre grad 

mer bagatelliserat, men det som är aktuellt idag kan bli förlegat en kort tid därpå. Det kan 

tolkas som en metafor att teknikutvecklingen utvecklas lika snabbt som ungdomskulturen 

förändras med tiden (Kullberg, 1996) vilket även Lalander (2002) talar om. För att det skall 

finnas bra och aktuell litteratur krävs det att författarna/forskarna följer med i utvecklingen 

och även inkluderar det språk som växer fram i samband med alla chattprogram och SMS-

meddelanden. Om inte forskarna följer med i ungdomarnas utveckling kommer vi snart inte 

kunna följa ungdomsgruppernas utveckling. 

 

Fortsatt forskning 

Mitt arbete har gått bra att genomföra, dock hann jag inte med allt man skulle vilja studera 

vidare på grund av tidsbrist. Det jag fick reda på under arbetets gång samt resultat av 

transkriberingarna var att jag i framtiden skall få reda på.  

• Lärarnas synvinkel på hur de bedömer och uppfattar eleverna med avseende på deras 

klädsel och beteende.  

• I framtiden få reda på hur eleverna tror att deras identitet skapas. 

• Få reda på hur viktig gemenskap är för ungdomarna.  

• Skiljer sig identiteten mellan olika grupper. 
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Bilaga 1 

 

Vad kan ni säga om de kläder som ni har på er idag? 

 

 

Vad bedömer ni en person ni möter efter? 

 

 

Hur tror ni att ni blir bedömda? Och påverkar det ert klädval? 

 

 

På vilket sätt har ni förändrat er stil sedan första året? 

 

 

Var får ni er stil ifrån? Media?  

 

 

Vilka grupperingar finns på skolan?? 

 

 

Vissa bedömer även andra efter deras beteenden. Vilka beteenden observerar ni speciellt? 

 

 

Övrigt 
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Bilaga 2 

Jag vänder mig till dig för att be om hjälp med mitt examensarbete som handlar om hur 

ungdomar tänker kring sin klädsel och beteende, om dessa fenomen påverkar synen på dem. 

Jag vill få reda på om kläder spelar någon roll, väljer man kläder för sin egen skull eller för 

andras skull? Tror du att din attityd eller klädsel spelar någon roll hur du blir bemött av andra 

ungdomar och lärare? 

 

Detta kommer genomföras först genom intervjuformen fokusgrupp, där ett antal ungdomar 

kommer att diskutera kring vissa frågor. Detta samtal kommer att spelas in med en diktafon 

och sedan skrivas ut i textform. Resultatet av gruppintervjuerna kommer att ligga till grund 

för frågorna för enskilda intervjuer.  

 

Mitt intresse över hur unga tänker kring deras kläder kommer från att jag vill som blivande 

lärare få komma i kontakt med hur de unga tänker kring kläder och vilken påverkan detta har 

för deras och andras beteende och attityder. Min förhoppning med denna undersökning är att 

få en överblick hur ungdomar resonerar kring deras klädsel och attityd. 

 

Detta är mitt examensarbete för min Lärarexamen vid universitetet i Linköping. Frågor kring 

min undersökning, eller om DU vill veta mer, så kan DU antingen maila mig på 

Krijo337@student.liu.se eller ringa mig på 0730430860 

Jag försäkrar att intervjumaterialet endast kommer att användas till detta arbete och att jag 

kommer att behandla allt konfidentiellt. Materialet kommer att redovisas så att 

intervjupersonerna inte kommer att kunna identifieras. Deltagandet är helt frivilligt.  

 

Vänliga hälsningar 

Kristian Johansson 

 


