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1. Inledning  
 
Att avlägga grundskolan hör till den allmänna läroplikten i Finland och utgör sammanlagt 

ca 9-10 år av en människas liv. Läroplikten upphör i slutet av samma läsår, som den unga 

fyller 17 år. I Finland slutför största delen (99.7 %) av våra ungdomar den grundläggande 

utbildningen med ett avgångsbetyg i handen (Utbildningsstyrelsen [UBS], 2010). Trots det 

faktum att våra upplevelser av grundskolan skiftar i fråga om erfarenheter, kan vi inte 

undgå att dessa år formar våra liv på olika sätt. Att granska skolan enbart som en plats för 

lärande, tidsfördriv eller som en funktionell samhällelig institution är att underskatta dess 

roll i våra liv som växande individer. Enligt Reay (2009) har skolan en betydande och 

kritisk roll i den identitetsskapande processen som sker hos barn och ungdomar i dag, och 

som är allt mer skiftande och föränderlig i dagens globala samhälle. Som en oavbruten och 

stadigvarande plats står skolan i kontrast till dessa förändringar i vår identitet. Skolan som 

institution är av central betydelse i utveckling av identiteten hos barn och ungdomar som 

vidareutvecklas i vuxenlivet (Reay, 2009). Interaktionen med jämnåriga har en direkt 

inverkan på skoltrivseln och det egna självförtroendet (Hay, 1997). Skolan är även en 

betydande mötesplats för umgänge och social tillvaro (Ambjörnsson, 2004).  

 

Trots detta tenderar diskussionen kring skola, identitet och välmående ofta ta en riktning 

där fokus finns på skolans struktur, undervisningens uppbyggnad samt undervisningens 

innehåll. Praktiska och innehållsmässiga faktorer i skolan är av vikt för att utveckla en 

undervisning av hög kvalitet, men också den vardag som eleverna skapar sinsemellan och 

som tar plats mellan lektionerna, i korridorerna, på rasterna, i matsalen och på vägen från 

och  till  skolan  framstår  som  essentiella.  Det  är  inte  ofta  vi  vuxna  har  tillträde  till  denna  

värld, detta utrymme hamnar i en slags mellansfär av skoldagens rutiner och den yttre 

världen. Genom aktivt och pågående meningsskapande bidrar denna mellanvärld till en 

kultur som ungdomarna själv skapar, som har egna uppsättningar av regler, koder och 

mönster och som skiljer sig från de ramar som skolan byggt upp.   

 

Forskning och teoribildning har påvisat att utseende, kläder och stil är viktiga faktorer i 

identitetsskapandet (Clancy, 2008; Craik, 1993; Jacobsson, 1994; Ruohonen; 2001, 

Woodward; 2007). I ungdomars liv utgör skolan en arena där formandet av den egna 

identiteten sker i samspel med andra. Att gå i skolan handlar inte enbart om att gå till 
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skolan och sitta på lektioner, utan även om att lära sig de införstådda reglerna om koder, 

klickar och kamratrelationer, av vilka stil och kläder utgör en betydande del (Milner, 2004; 

Finders, 1997; Croghan, Griffin, Hunter & Phoenix; 2006). Att som flicka känna till de 

små nyanserna av regelrätta beteenden och dominerande utseendemässiga normer, kan vara 

avgörande för individens välmående och trivsel i skolan. Att välja en kjol i stället för jeans 

till skolan en måndag morgon kan i värsta fall leda till att man sitter ensam vid lunchbordet 

och blir exkluderad från gemenskapen (Chesney-Lind & Irwin, 2004). Yttre artefakter, så 

som kläder och andra stilmässiga accessoarer bör inte ses som skilda lösryckta delar med 

en lång distans till individen. Tvärtom, anser jag dessa ha en betydande roll i fråga om hur 

man ser på sig själv som individ, hur man vill bli sedd, var man vill platsa i samhället, samt 

i jämförelsen med andra jämnåriga.   

 

I högstadiet genomgår en ung människa radikala förändringar, såväl fysiskt, psykiskt och 

emotionellt. Erikson (1988) granskar olika identitetsstadier hos ungdomar ur ett 

psykoanalytiskt perspektiv. Erikson beskriver den mänskliga tillvaron som en social 

djungel i vilken vi inte kan uppfatta oss som levande utan en känsla av identitet. Vidare 

menar  Erikson  att  ungdomar  kan  agera  mycket  vulgärt  genom  att  avvisa  det  som  är  

annorlunda. Denna avvisning kan bli synlig genom yttre artefakter och ”ofta i fråga om 

fullständiga struntdetaljer i klädsel eller gester” (Erikson, 1988, s. 113). I denna studie 

kommer jag att närmare granska betydelsen av just dessa struntdetaljer som kan 

förekomma i klädsel och stil, vilka har en betydande och viktig roll för identitetsskapandet. 

Inom ramen för denna studie ses skolan som en arena för ett socialt umgänge, där den 

individuella identiteten formas i samspel med andra.  

 

Jag hoppas denna studie kan fungera som en inträdesbiljett till flickornas värld i fråga om 

uppfattning av kläder, stil och självbild. Vidare önskar jag att studien kan bidra med 

kännedom om det som sker inom skolans väggar utanför undervisningen, som emellertid 

kan uppfattas som små saker, men som kanske ofta blir förbisedda just för att dessa saker 

inte  anses  vara  av  vikt.  Fokus  i  denna  studie  är  alltså  den  kultur  som  kanske  blir  synlig  

först i skolans offentliga utrymmen på rasterna, då umgänget sker på flickornas egna 

villkor.  
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1.1 Det finlandssvenska i rörelse 
 

Denna studie görs i samband med ett forskningsprojekt som ser på det finlandssvenska i 

rörelse (FIR), med fokus på elever i årskurs nio i huvudstadsregionen. Forskningsprojektet 

granskar hur gemenskap och identitet skapas, upprätthålls och förändras i den 

finlandssvenska skolan.  FIR utforskar skolans språkliga och kulturella profil samt de 

funktioner som bidrar till skapandet av identitet och gemenskap. Skolan har en unik 

position i fråga om att förmedla kultur och språk, samt i att skapa gemenskap och 

delaktighet. Avsikten har varit att studera och analysera elevernas sociala och pedagogiska 

verksamhet i skolan under en tidsperiod som är av stor vikt med tanke på den individuella 

utvecklingen och de kommande framtidsplanerna. De ungdomar i årskurs nio som varit 

delaktiga i studien befann sig i ett händelserikt livsskede: grundskolan höll på att ta slut 

medan nya utmaningar väntade eleverna bakom hörnet. 

 

FIR har granskat de sociala processer som stöder eller alternativt försvårar inkluderandet 

av elever i den finlandssvenska gemenskapen och kulturen. En annan viktig aspekt inom 

FIR har varit att fokusera på den mångfald och variation som är starkt närvarande inom det 

finlandssvenska. Ofta ges en bild av finlandssvenskarna som en enhetlig och tät grupp med 

likartade smakpreferenser och kapital. Det skämtas ofta om finlandssvenskar med hjälp av 

otaliga stereotyper och klyschor, som i sin upprepade användning redan blivit sönderslitna 

och utnötta. I FIR innefattar det mångkulturella den redan existerande språkliga 

mångfalden med elever från enspråkigt svenska, tvåspråkiga, flerspråkiga och enspråkigt 

finska familjer samt mångfald gällande etnicitet, genus, social klass och religion. De 

svenska skolorna i huvudstadsregionen är ofta belägna i miljöer där finskan är 

dominerande, detta bidrar till att det finlandssvenska ständigt är i rörelse och förändring.  

Syftet med FIR har varit att utforska vilken betydelse en sådan kontext har för uppkomsten 

av finlandssvensk samhörighet och gemenskap. 

1.1.2 Bakgrund till studien 
 

I FIR ingick fyra svenskspråkiga högstadier belägna i huvudstadsregionen. På hösten 2010 

fick jag möjlighet att delta i detta forskningsprojekt och göra min pro gradu som en 

delstudie av FIR. Inom ramen för forskningsprojektet det finlandssvenska i rörelse har jag 

befunnit mig i ett svenskspråkigt högstadium i huvudstadsregionen ca två gånger i veckan. 
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Datainsamlingen påbörjades i augusti 2010 och avslutades i juni 2011. Konkret har detta 

har inneburit att jag utfört deltagande observationer genom att närvara på lektioner, raster, 

morgonsamlingar, fester och temadagar i skolan. Med andra ord har jag under ett läsår 

varit en del av skolans kultur och vardag där mina öron, ögon, min näsa och mina känslor 

varit i ständig och aktiv användning.  

 

Genom aktivt deltagande på fältet, genom informella samtal med eleverna och med hjälp 

av mina fältanteckningar väcktes mitt intresse för flickorna och deras stil. Jag lade märke 

till att det fanns vissa återkommande element i klädmärken och klädesplagg, i handväskor, 

skor, hårfrisyrer och i smycken. Även likheter i fråga om färg och formspråk kom att bli 

tydligt. Det kunde handla om att tre flickor från samma klass hade samma jacka men i 

olika färger under samma skoldag, eller att flickornas allmänna stilmässiga uttryck som 

mötte mig i korridorerna, präglades av helheter som påminde om varandra. Däremot såg 

jag enbart ett fåtal flickor som tydligt avvek med sin utseendemässiga stil.   

 

Fyra av flickorna har mörkblåa ”skinnyjeans”(en modell som är tight hela vägen ända ner 
till vristerna). Fyra av flickorna påminner litet om varandra och har naturnära färger i 
beige, brunt, grått, mörkblått, ofta med smycken i silver till. Alla flickor i klassen har långt 
hår, i naturliga toner. Håret är antingen uppe i hästsvans eller hänger fritt. De är smala 
till sin kroppsbyggnad och ser alla städade och välvårdade ut (Ur observationer på 
studiehandledningen, 21.10.2010, dag 13).  

 

Jag ville närmare granska om det finns vissa gemensamma koder och regler för hur man 

skall klä sig i detta högstadium? Är dessa koder för klädsel och stil medvetna eller 

outtalade, hur konstrueras dessa koder i skolkulturen, hur bildas de och var har dessa koder 

sitt ursprung i så fall? Vidare väcktes mitt intresse för frågan om det finns en egen klädstil 

bland flickorna i årskurs nio och om denna stil kan anknytas till det finlandssvenska?  

 

Lägger märke till att förutom att Viola har en Henry Lloyd jacka har hon en brun 
Longchamp handväska (har sett många flickor som har den) och stövlar man brukar kalla 
till Uggboots (beige färg, mocka, vet inte om de är äkta men samma modell). [Tänker här 
på koder för det finlandssvenska, samt reproduktion av klädstil/livsstil, samt hur status 
syns i klädstil. Det finns väl i alla former överallt men här verkar finlandssvenskarna i 
huvudstadsregionen ha en egen specifik stil]. (Ur observationer på modersmålslektionen, 
6.10.2010, dag 11).  
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2. Syfte och forskningsfrågor 
 
Syftet med denna studie är att analysera flickors utseendemässiga och stilrelaterade val på 

årskurs nio i ett svenskspråkigt högstadium, samt att granska hur detta är sammanbundet 

med identitetsbildning. Vidare är syftet att lyfta fram flickornas egen syn på deras 

utseendemässiga och stilrelaterade val, vad dessa kan vara ett uttryck för, samt att granska 

skolan som en social arena för aktiv identitetsbildning. Avsikten är att se om det 

framkommer gemensamma koder för finlandssvensk stil och klädsel på ett svenskspråkigt 

högstadium. Målet med studien är att lyssna på flickornas egen historia om deras syn på 

kläder och stil som ett uttryck för identitet där skolan fungerar som spelgrund. 

Forskningsfrågorna är följande:  

 
 Hur använder flickor kläder och andra stilrelaterade val i formandet av den egna 

identiteten?  

 Vilka utseendemässiga aspekter upplever flickorna som betydelsefulla i skolan? 

 Vad inverkar på den egna stilen? 

3. Teoretiska utgångspunkter 
 
I den teoretiska delen börjar jag med att redogöra för flickforskningens rötter och 

flickforskningen i Finland. Därefter tar jag upp problematiken med begreppet flicka samt 

motiverar mitt val att fokusera på flickor i denna studie. Vidare diskuterar jag olika 

kategoriseringar på flickan i skolan samt flickan i ungdomsfilmer. Efter det övergår jag till 

att beskriva statusgrupper i skolan som tidigare forskning påvisat. I det följande stycket 

redogör jag för identitet i relation till kläder och stil. Därnäst övergår jag till att redogöra 

för centrala begrepp och inriktningar på fältet för modeforskning.  Slutligen tar jag upp 

klassiker som Simmel, Blumer och Bourdieu för att synliggöra de strukturella 

samhällsmekanismer som ligger bakom modet, samt frågan om smak som ett särskiljande 

element. Jag redogör även för modernare synsätt som ifrågasätter de klassiska teorierna där 

social klass ses som det mest fundamentala i den sociologiska synen på mode och smak.  

3.1 Flickforskningens rötter  
 

Flickforskningen kan definieras som feministisk forskning av flickor i olika åldrar.  

Flickforskningen har lekfullt blivit benämnd som kvinnoforskningens dotter eller 

lillasyster (Ojanen, 2008). Med innebörden dotter eller lillasyster avses de olika 
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åldersskillnaderna som denna typ av forskning innefattar, men även den brokiga relationen 

som finns mellan de människor som studeras. Flickforskningen har allt mer kommit att bli 

en tvärvetenskaplig disciplin (Frih & Söderberg, 2010). Inom flickforskningen i dag ligger 

intresset i att granska flickors levnadsförhållanden på många olika plan. Uppmärksamhet 

fästs på hurudana kulturella utrymmen som skapas av flickor, vilka innebörder och 

betydelser flickor tillger sin kultur samt på vilka sätt flickor framställs i vår kultur. I 

Finland har man ägnat sig åt flickforskning sedan 1980-talet, den sociologiska inriktningen 

har haft ett starkt inflytande (Ojanen, 2008).  

 

De kulturella studierna har sina rötter i den brittiska subkulturforskningen från 1970-talet 

som kommit att få namnet "Birminghamskolan". Inom CCCS (Centre for Contemporary 

Cultural Studies) i Birmingham arbetade forskare och studenter med 

ungdomskulturforskning och utvecklade nya metoder, modeller och idèer som kommit att 

sprida sig. Subkulturteorierna har bidragit till en ökad förståelse av efterkrigstidens 

ungdomskultur samt de förändringar i arbetarkulturen som skedde i England på 1950-60 

talet,  i samband med den ekonomiska expansionen. Framförallt i England har forskningen 

fokuserat på subkulturernas yttre stilar så som kläder, frisyrer, image, musik och jargong, 

och relaterat dessa vidare till sociala händelser och konflikter i det övriga samhället 

(Förnäs, Lindbergh & Sernhede, 1984). På 1970-talet riktades det dock kritik mot 

subkulturforskningen eftersom de ungdomar som var mål för studierna, alltid utgjordes av 

pojkar från arbetarklassfamiljer och man generaliserade ofta forskningsresultaten att beröra 

alla ungdomar. Flickforskningen växte alltså fram ur ett missnöje gentemot 

ungdomsforskningen där flickan förblev ouppmärksammad. I och med den feministiska 

forskningen som uppkom på 1970 och 1980-talet kom även flickan att ställas i fokus 

(Leppälahti, 2008). Flickan riktades uppmärksamhet inom olika interdisciplinära 

vetenskapsinriktningar från olika länder. Intresset gentemot flickan har dock inte alltid 

inneburit att flickan ansetts vara viktig att studera, inte ens av kvinnoforskare eller 

genusteoretiker. I och med ökad ojämlikhet och genusmedvetenhet kom det att stå klart att 

forskningen åsidosatt begreppet kön. På 1980-talet erkände man att flickan hamnat i kläm, 

å ena sidan hade kvinnoforskarna inte ansett flickor vara av intresse eftersom de var barn, å 

andra sidan var inte ungdomsforskarna intresserade av flickan eftersom hon var av ett 

kvinnligt kön. Män hade kommit att bli synliga inom gruppen för marginaliserade 

ungdomar. Detta ledde till att man nu ville lyfta fram flickan och ställa henne i fokus (Frih 

& Söderberg, 2010). 
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I slutet på 1980-talet i USA lyfte man fram vikten av att kunna erbjuda unga kvinnor 

trygga och sociala utrymmen för självuttryck och autonomi. Forskningen tog fasta på de 

skärningspunkter som var av vikt i unga kvinnors formande av den egna identiteten. Även 

feministiska psykologer fattade intresset för de existerande uppfattningarna om ungdomars 

utveckling, som kritiserades för att försumma värdefull kunskap om unga kvinnors 

erfarenheter. Man granskade flickors identitetsformande i relation till de rådande kulturella 

fordringarna för kvinnlighet, där flickorna ofta ansågs förlora sin egen röst och sitt 

motstånd (Harris, 2004). I Storbritannien influerades flickforskningen av den marxistiska 

inriktningen som utvecklade analyser av det kulturella livet vid the Centre for 

Contemporary Cultural Studies i slutet på 1970-talet. Angela McRobbie och Christine 

Griffin synliggjorde de samband som fanns mellan unga kvinnors val i relation till deras 

materiella förutsättningar, vidare lyfte de fram den inverkan som ikoner och bilder från 

populärkulturen har i att skapa förväntningar på ung femininitet (Harris, 2004).  

 

Med verket Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity som utgavs år 1990 

kom  Juhdith  Butler  att  skaka  om  den  feministiska  rörelsen,  genom  konstaterandet  att  

begreppet kön egentligen är en förlängning av kategorier vi skapat utgående från de 

biologiska skillnaderna mellan kön. Butler framförde att det som tidigare granskats som 

orsaker i regleringen av kön så som genus, kropp och begär egentligen är en verkan. Att 

våra uppfattningar om kön ter sig som sanningar är resultat av ett maktpolitiskt system, 

som förespråkar en s.k. obligatorisk heterosexualitet.  Enligt Butler skapas identiteter 

genom att verka i en rad praxisformer som konkretiseras i handlingar, och som förväxlas 

med orsak och verkan. Detta bidrar till att bilden av att det finns en ursprunglig natur för de 

legitima könsidentiteterna och sexualitet upprätthålls. Vidare kritiserade Butler 

kvinnobilden för att vara exkluderande inom feminismen. Begreppet kvinna innefattade 

främst den vita medelklasskvinnan och representerade inte kvinnokönet som helhet. En 

klassisk indelning inom feminismen var att kön ansågs vara det biologiskt betingade 

medan genus ansågs vara det socialt konstruerade. Dock kritiserade Butler feministernas 

tolkning i relationen mellan dessa två.  Hon ansåg att kön alltid tolkades som det primära 

och genus som det sekundära vilket bidrog till att feministerna överförde den allt för trånga 

synen på kvinnan som varit dominerande i västerländerna. (Mortensen i Butler, 2007) 
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1990-talet kom att bli det sekel då den internationella forskningen inom kultur och 

samhällsvetenskaper i allt högre grad även började innefatta flickan. Denna 

tvärvetenskapliga forskningsinriktning ansåg att vara ung och vara kvinna är av specifik 

betydelse, där dessa två identiteter korsas med varandra och får konsekvenser att särskilt 

slag. Denna riktning kom att benämnas Girlhood Studies, forskarna framhävde betydelsen 

av att genus och generation måste slås samman i syftet för att producera ny kunskap om 

flickor. Denna kunskap innefattar hur det talas om flickor, hur flickor behandlas och hur de 

upplever sina livsvillkor (Frih & Söderberg, 2010). På 1990-talet slogs det larm om 

flickans illamående, flickforskningen i USA influerades kraftigt av utvecklingspsykologin 

som ansåg flickan befinna sig i kris (Harris, 2004).  

 

Under 2000-talet har flickan i skolan uppmärksammats för att prestera bättre än pojkarna i 

majoriteten av skolämnen.  Med begreppet ”den nya flickan” har man velat lyfta fram 

flickan som anses vara synlig, viljestark, och som tar sin plats i skolan och samhället.  

Genom att samtidigt betona flickan i kris och flickan som stark och orubblig placeras så 

väl individer som grupper återigen in i spridda diskurser (Söderberg & Frih, 2010).  

Begreppet Girl Power spred sig effektivt runt världen på 1990-talet som ett resultat av 

Spice Girls boomen (Saarikoski, 2009).  Uttrycket Riot Grrrl, kom från den alternativa 

indie-, och punkscenen från band som unga kvinnor spelade i, och som motsatte sig 

normerna för den maskulina hegemonin som dominerade subkulturer (Driscoll, 2002). 

Synsättet där flickan ses som en stark världserövrare väckte även en form av moralpanik 

och kritik hos flickforskare, eftersom den har ansetts sexualisera, avpolitisera och 

ytterligare sätta en press på flickor (Saarikoski, 2009) .  

3.1.1 Flickforskningen i Finland 
 

Från och med 1980-talet har flickforskningen framskridit i Finland. Den sociologiska 

inriktningen som inspirerades av den Birminghamska traditionen fungerade som en 

utgångspunkt för flickforskningen i Finland och har haft ett starkt inflytande här. Som 

klassiska verk ses antologierna Letit liehumaan (Näre & Lähteenmaa, 1992) och Tulkintoja 

tytöistä (Aaltonen & Honkatukia, 2002). Folkloristiken har även gjort sitt avtryck i den 

finska flickforskningen där etnografisk forskning kommit att bli en vanlig metod. Med 

hjälp av den etnografiska metoden kan forskaren ta del av flickornas sakkunnighet i den 

kultur de lever i. Genom att vara närvarande på det ställe där flickornas kultur aktualiseras 
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får forskaren en inblick i det rum där flickorna är med och skapar villkoren för sig egen 

existens (Ojanen, 2008).   

 

I den år 1992 utgivna antologin Letit Liehumaan (Näre & Lähteenmaa, 1992) stod 

flickornas kompetenser i fokus. Slutsatsen var att flickor på ett bättre sätt än pojkar befattar 

sig med de förändringar de konfronteras med i vårt snabbt föränderliga postmoderna 

samhälle, eftersom de i högre viss grad blivit uteslutna ur den samhälleliga strukturen och 

hierarkin. Att flickorna börjat ta mer plats i samhället är ett resultat av moderniseringen där 

flickornas utrymmen att funktionera i har vidgats från hemmet. Flickornas sociala 

umgänge i allt från relationen mellan mor och dotter, till vänskapsrelationerna i äldre ålder 

är bidragande faktorer i flickornas växt till personliga individer. Som en följd av detta har 

alltså flickan på ett annat sätt och med andra redskap blivit tvungen att ta sig fram i 

världen, genom att ständigt balansera mellan hennes egna behov och de samhälleliga krav 

som ställs på henne.  Även omfattande statistiska undersökningar påvisade att flickorna 

framför allt i huvudstadsregionen var aktiva i en allt högre grad än pojkarna. Flickorna 

klarade sig bra i skolan, flickorna läste mer än pojkarna och hade en bredare grad av olika 

hobbyn på fritiden. Vidare påvisade flickorna en nyfikenhet och öppenhet gentemot övriga 

världen och innehade heller inte en lika svartvit syn på rätt och fel som var typisk för 

pojkar. I antologin ville man framföra, synliggöra och igenkänna de otaliga kompetenser 

flickorna hade, och som i skolan, i fortsatta studier och i arbetslivet ofta förenklades, blev 

åsidosatta eller ignorerades (Näre & Lähteenmaa, 1992).  

 

I antologin Tulkintoja tytöistä (Aaltonen & Honkatukia, 2002) som publicerades tio år 

senare framhävde man tolkningen kring att vara flicka som en central del av 

flickforskningen. Fokus i artiklarna berörde tolkning av flickskap på tre nivåer. I antologin 

beaktas så väl vuxnas som medias tolkningar av flickor, flickornas egna tolkningar, 

reflektioner och tankar kring att vara flicka, samt forskarnas reflektioner kring 

flickforskningen som praxis. Författarna ser på yttre definitioner av flickskap och 

analyserar flickornas personliga tolkningar på vad det innebär att vara flicka. Utöver detta 

befattar sig forskarna även med frågeställningar som kritiskt granskar problematik, praktik 

och fenomen typiska inom flickforskningen. De influenser som gjorts i ute i världen där 

man i dag ser klass och etnicitet som viktiga faktorer i flickforskningen har även hittat till 

Finland (Aaltonen & Honkatukia, 2002). 
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I sitt verk Mistä on huonot tytöt tehty? lyfter Saarikoski (2001) fram de mekanismer, 

processer och uppfattningar som flickor och kvinnor ständigt möts av. Att bli kallad hora 

eller anses vara billig är vardag för många flickor och kvinnor. Stämplande skällsord är 

allmänt vokabulär i skolan, och det visade sig att alla flickor och kvinnor som i princip 

satsade på sitt utseende fanns i riskzonen för att bli kallade hora. Av dessa framhävdes 

speciellt den röda färgen i hår, läppstift och kläder. Även urringningar och blont hår ansågs 

vara vanliga tecken på en flicka eller kvinna som kunde benämnas hora. Ojala (2010) har i 

sin doktorsavhandling granskat den kultur som råder vid häststall i Finland. Ojala 

intresserar sig för hur relationer flickor emellan konstrueras, organiseras och upprätthålls 

mellan flickorna i stallet. Vidare intresserar hon sig för stallet som ett eget rum där det 

visade sig att gränserna för kön och flickskap tänjs, överskrids och upprätthålls (Ojala, 

2010). Inom flickforskningen i Finland har också den fysiska kroppen och sexualiteten 

stått i fokus, där inriktningen är inspirerad av den feministiska kvinnoforskningen. Elina 

Oinas (2001) har i sin doktorsavhandling granskat tonårskroppen och de förändringar som 

menstruationen innebär för unga kvinnor.  

 

Personligen anser jag den finska flickforskningen och dess förhållningssätt avvika aningen 

från mitt eget synsätt i denna studie. I majoriteten av den finska flickforskningen är 

intresset riktat gentemot en specifik grupp flickor ur ett specifikt perspektiv. Även i min 

studie handlar det om avgränsad grupp flickor, men den gemensamma nämnaren hos 

deltagarna i denna studie är att de alla går i samma skola och de talar samma språk. Jag 

valde inte mina deltagare på basis av deras gemensamma intressen eller val i livet, så som 

hobbyer eller vidare utbildning. Ungdomsforskningen har över lag endast intresserat sig för 

olika subkulturer, där det konventionella och traditionella inte ansetts vara intressant att 

studera (Hebdige; 1979, Förnäs; 1992).   

3.1.2  Flickor i fokus  
 

Begreppet flicka är en omtvistad kategori, eftersom det är laddat med otaliga lager av 

meningar, betydelser och innebörder (Frih & Söderberg, 2010). Ambjörnsson (2004) 

menar att den diskussion som ständigt är närvarande då det talas om flickor bidragit till en 

på förhand bestämd bild av vad det innebär att vara flicka, att det finns ett normalt 

flickskap som få flickor känner sig leva upp till.  Ambjörnsson (2004) anser att identiteten i 

att vara ung kvinna skapas i relation till denna norm. I denna studie har jag valt att använda 
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mig av begreppet flicka trots dess emellertid olikt laddade innebörder. Dock är det ytterst 

viktigt att fundera på innebörden av dessa begrepp. Relaterar vi ordet flicka automatiskt till 

svaghet, offerbeteende och en viss etnisk härkomst? Är uttrycket tjej något som innefattar 

mera styrka och aktörskap (Frih & Söderberg, 2010). Komplexiteten i begreppet flicka har 

utgjorts av normer för klass, kön, ras och tillgång där främst den vita medelklassen varit 

representerad medan de som fallit utanför ofta stämplats som avvikande eller onormala 

(Harris, 2004). Orsaken till att jag valt att använda mig av begreppet flicka i denna studie, 

är att uttrycket tjej kändes avlägset från finlandssvenskan. Jag ser dock främst att uttrycket 

flicka beskriver det som är kärnan i detta arbete och något som innefattar styrka, liv och 

rörelse i stället för att vara ett statiskt, ensidigt och normativt begrepp.  

 

I denna studie har jag valt att fokusera på flickor eftersom jag upplevde ett intresse i att 

granska hurudana koder det finns i den flickkultur som äger rum i skolan i fråga om kläder 

och stil. Flickornas umgänge och vänskap bland jämnåriga har en betydande roll i 

skapandet av den egna identiteten och i vägen till att hitta sig själv. Enligt Gilligan (1990) 

ställs flickor i tonåren ofta inför ett val när det gäller att söka, skapa och bygga upp 

relationer till andra människor. Är det värt att offra mitt eget jag för att passa in med de 

andra eller bör jag överge de andra för att kunna vara mig själv? Tillträdet till denna intima 

och hemliga värld är inte öppen för alla vilket i sin tur väckt förundran och nyfikenhet 

(Gilligan, 1990; Hey, 1997). De konsumtionsval tonåringar gör i fråga om kläder styrs av 

de jämnåriga kompisarna. Kompisarna i den egna åldern har ett större inflytande på de 

klädval som görs än föräldrar, media och reklam (Elliot & Yalkin, 2006). Valet av att 

utesluta en hel grupp individer genom att fokusera på genus kan även kritiseras för att 

uppehålla, särskilja och reproducera genuspositioner (Ambjörnsson, 2004). Det har även 

talats om en slags inflation inom fältet för flickforskning. På senare tid har man börjat 

ifrågasätta de syften och mål som flickforskningen har haft som utgångspunkt och den 

tvärvetenskapliga disciplinen har fått mothugg för att vara förenklande, generaliserande, 

individualiserande och beskyddande (Ward & Benjamin, 2004).  

 

Jag valde flickor som målgrupp för denna studie utgående från de observationer jag gjort 

om flickornas likartade stil och klädsel i skolan. På så vis bidrog flickorna i skolan till att 

definiera  syftet  och  forskningsfrågorna  i  denna  studie.  Dock kan  det  vara  på  sin  plats  att  

ifrågasätta de val och observationer forskaren gör på fältet utgående från de egna 

erfarenheterna av kön och status. Gordon, Lahelma, Tolonen och Holland (2002) granskar 
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deras egen roll som forskare genom att kritiskt ifrågasätta varför de ute på fältet observerat 

vissa saker medan andra undgått dem. Lägger man främst märke till de stökiga pojkarna 

och tysta flickorna i skolvärlden som vuxen kvinna, bidrar man genom sina observationer 

till att upprätthålla vissa skillnader och antaganden om genus? Undgås det som är tyst och 

stilla? Ser vi alla de små rörelser och blickar som äger rum och som kan vara av ytterst stor 

vikt vid etnografisk forskning? Och framför allt frågar de sig vilken inverkan forskarens 

närvaro har på fältet? Inverkar den på de aktiviteter som äger rum i skolan dagligen? 

(Gordon et al., 2002).  

 

En annan bidragande faktor till att jag kom att välja flickor som målgrupp har att göra med 

den kraftiga sammanstötning jag upplevde mellan den samhälleliga diskurs som ofta 

används om tonårsflickor och det jag såg och upplevde på fältet. Flickan ses ofta som en 

tickande bomb, oförutsägbar, redo att byta skepnad titt som tätt och som en sökande 

individ som står på svaga ben, likt ett rådjur på hal is.  Förutom i flickforskningen 

(Gilligan; 1990, Ward & Benjamin; 2004) har denna tonårsflicka i kris behandlats aktivt 

t.ex. inom genren för ungdomsfilmer. I början på 1990-talet i USA väcktes en oro över den 

psykologiska utveckling som tonårsflickor genomgår (Ward & Benjamin, 2004).  Verket 

Rädda Ofelia: Vägen till kvinnlig självkänsla (1997) skriven av psykoterapeuten av Mary 

Pipher toppade försäljningslistorna och beskriver olika fall som Phiper mött under sin tid 

som psykoterapeut. I sitt förord skriver hon: 

 
Jag tror att de flesta amerikaner delar den oro jag känner för våra döttrar.  […] 

I och med puberteten drabbas flickor av skräpkulturen. Ett sätt att förklara all 

den smärta och alla de symtom som flickor i adolescensen upplever är att säga 

att  denna  kultur  är  allt  för  svår  för  de  flesta  av  dem  att  förstå  och  lära  sig  

hantera i denna fas av utvecklingen. De förlorar kontrollen och får olika 

symtom. (s. 11). 

 

Enligt Pipher (1997) tappar flickor i tonåren sin nyfikenhet, styrka och optimism som hon 

anser vara typiska drag för flickan i allmänhet. Vidare anser Pipher att flickorna förlorar 

sig själva i tonårens kaos där den inre helhet de tidigare burit på slås i spillror. Tonåren är 

farlig och hotfull, där nya sätt att låta flickan gå under lurar vid varje hörn. Flickans jag 

raseras och flickor i tonåren är enligt Pipher känsliga, ömsinta, elaka, konkurrensinriktade, 
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ytliga och idealistiska. Enligt Pipher befinner sig tonårsflickor i en större riskzon för 

depressioner, ätstörningar, självskador och självmordsförsök. Tonåren ses som något som 

tar över flickan, där hon ständigt balanserar mellan att gå på minor eller komma hel i mål. 

Ett annat verk som lyfter fram flickan i kris är Rachel Simmons bok Flickors vrede: Om 

vänskapsrelationer och mobbning (2004). Verket tar upp och synliggör mekanismer 

bakom flickors aggressivitet. Simmons (2004) menar att tankar och känslor hos flickor blir 

förtryckta i tonåren. Dessa tankar och känslor hamnar i ”underjorden” vilket i sin tur leder 

till dolda aggressioner som kan ta sig i uttryck genom mobbning och utfrysning.  

 

Problematiken i båda dessa verk är att flickan återigen ställs emot en norm, ett antagande 

och en generalisering om hur flickan skall vara, eller att hon antingen är det ena eller det 

andra. Både Pipher (1997) och Simmons (2004) betonar även viktiga aspekter så som att 

den ”duktiga” flickan ofta är den som drabbas just pga. de otaliga förväntningarna som 

både hon själv och omgivningen tillsatt henne.  Trots detta, är min åsikt att dessa verk 

förenklar komplexiteten i att vara flicka, i att vara tonåring och i att genomgå förändringar 

där illamående, ensamhet, samt rent och skärt elände stundvis kan vara del av det egna 

livet. I den samhälleliga diskursen behandlas ofta flickan som om hon inte hade ett eget 

jag, som om hon nästan väntade på att någon ska komma och slå hennes identitet i bitar 

och ge henne något nytt att vara hjälplös över. Detta väckte ytterligare mitt intresse att ha 

flickorna som utgångspunkt till denna studie.  

 

Lähteenmaa (2002) ifrågasätter modigt så väl sin egen som kvinno-, och flickforskares 

emancipatoriska agenda i ett föränderligt samhälle. I dag kan man inte tala om flickorna 

som undertryckta på samma sätt som förr och hon menar att det inte är lätt för en forskare 

med stark feministisk flickforskningsidentitet att känna sig onyttig. På 1970-talet handlade 

flickforskningen om just denna emancipation, på 1980-talet ville man höja flickors värde, 

på 1990-talet ville man framhäva flickornas kompetenser och på 2000-talet har man talat 

om kraftgivandet (Empowerment) av flickor. Trots denna variation i olika inriktningar och 

fokusområden, menar Lähteenmaa att flickforskningen alltid utgjorts av ett och samma 

syfte; att hjälpa flickor. Flickforskaren försöker synliggöra de strukturer som har en 

förtryckande funktion, vidare strävar flickforskaren till att öka uppskattningen gentemot 

flickor, antingen i samhället eller i flickornas egna ögon. Gemensamt för alla flickforskare 

är att öka flickors medvetenhet om deras position i samhället, om makten att bestämma 
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över sitt eget liv och om möjligheter att få sin egen röst hörd i saker som är viktiga för 

dem.  (Lähteenmaa, 2002) 

3.1.3  Vilken sorts skolflicka? 
 

Flickan  i  skolan  har  varit  ett  populärt  tema  framför  allt  i  den  etnografiska  

ungdomsforskning som gjorts i Europa och USA. Forskare har utgående från de material 

de samlat in i skolans vardag funnit olika klickar och grupperingar där det är vanligt att 

flickorna gör en distinktion mellan sig själv och de andra.  Flickan definierar medvetet sig 

själv och definieras även av andra, ofta utgående från den sociala gruppgemenskap hon är 

delaktig i (Bettis & Adams; 2003, Jewett; 2005). Denna gemenskap är ofta starkt 

sammanbunden med individens sociala klass, som i sin tur har en inverkan på val av skola, 

val av vänner, skolframgång, fritidsintressen samt graden av självförtroende (Brantlinger; 

1991; Walkerdine, Lucey & Melody; 2001). Trots att vi inte kan förneka betydelsen av 

social klass i skolan och privatlivet, är det viktigt att komma ihåg att dessa på förhand 

bestämda uppfattningar inte gäller alla flickor (Walkerdine et. al., 2001). Flickskapet kan te 

sig som mycket mer komplext än något som vi gång på gång kan definiera utgående från 

den sociala klass hon tillhör.  

 

Finders (1997) följde med två olika grupper av flickor där även den sociala klass man 

tillhörde hade markant betydelse.  De mest populära flickorna i skolan kallades ”The Social 

Queens”. Dessa flickor klarade sig bra i skolan, hade mycket fritidsintressen och kom från 

hem med akademisk bakgrund och högt utbildade föräldrar. Även Ambjörnsson (2004) har 

i sin studie som är gjord i Sverige framhävt den sociala klass flickorna tillhör i vilken även 

ingår normer och regler för hur kön, kvinnlighet och status skapas, definieras och 

upprätthålls. I sin etnografiska studie följde Armbjörnsson (2004) med flickor från två 

olika gymnasieinriktningar, där det också framkom att innebörden av att vara ”tjej” ser 

mycket olika ut beroende på inom vilket program man studerar.  Flickorna på 

samhällsvetarlinjen kunde uppföra sig i sociala sammanhang, innehade goda vanor, klädde 

sig prydligt och uttryckte sig med ett gott språk. Flickorna som gick på linjen för Barn och 

fritid använde svordomar, spottade och fes, uttryckte sig radikalare, klädde sig i djupare 

urringningar och hade inget problem att komma i mjukisbyxor till skolan. Hos flickorna 

fanns också en tydlig medvetenhet om att man inte hör till den andra gruppen, att man inte 

är likadan. Denna markering av grupptillhörighet blir tydlig genom distinkta händelser och 
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noggranna detaljer där allt från val av sko-, eller jeansmärke, gångstil och beteende i 

matsalen säger någonting om en hurudan flicka man är.  Flickor är tydligt medvetna om 

vart de hör, vart de inte hör och kanske även vart de vill höra (Ambjörnsson, 2004). I 

skolan blir flickorna ständigt påminda om denna gränsdragning, där överskridanden inte 

sker, åtminstone inte utan någon form av uppror eller konsekvenser (Merten, 1996). I dessa 

kategoriseringar som dock inte alltid är tydliga och allmängiltiga, spelar även stil, kläder 

och utseende en betydande roll (Ambjörnsson; 2004, Bettis; 2003, Yalkin & Elliot; 2006). 

 

Enligt Milner (2004) måste behovet av att ha det som är ”inne” i modeväg inte ses som 

irrationellt beteende typiskt för tonåren, utan som logiskt och vettigt handlande med tanke 

på de maktpremisser dessa tonåringar dagligen konfronteras och lever med. Vidare 

argumenterar Milner att tonårssällskap kan likställas med olika grupperingar där rang och 

status är centrala, och även med subkulturer. Tonåringar använder samma energi, intresse 

och möda i beträffandet av livsstil och bekräftelsen av andra jämnåriga (Milner, 2004).  I 

otaliga mängder ungdomsforskning har likartade mönster uppkommit i fråga om 

kategoriseringar av elever i olika skolor. Även om dessa kategoriseringar har mycket 

gemensamt, kan de även variera från skola till skola. (Finders; 1994, Merten; 1996, Milner; 

2004).   

3.1.4 Flickan i ungdomsfilmerna 
 

Flickan  har  även  varit  ett  populärt  tema  i  genren  för  ungdomsfilmer.  I  många  av  de  

nordiska och amerikanska ungdomsfilmerna är det typiskt att den mer inåtvända, tysta 

flickan i något skede söker sig bort från den värld hon är van med och släpper taget om det 

ansvar hon så hårt tidigare hållit fast vid. Ofta sker denna transformering som ett resultat 

av problem eller konflikter hemma. Utanförskap och innanförskap vägs ständigt mot 

varandra, där flickan hamnar att välja vilken sida hon står på. I den svenska filmen I taket 

lyser stjärnorna (Sverige 2009) blir Jenna bekant med Ullis som föredrar fester, pojkar, 

smink, kläder och tobak över skolan. Samma mönster kan t.ex. ses i den inhemska filmen 

Sisko tahtoisin jäädä (Finland 2010). I många av ungdomsfilmerna definieras även flickan 

i relation till det normativa, och eller till det motsatta könet som i den svenska filmen Hip 

Hip Hora! (Sverige 2004) . I filmen Tretton (USA 2003)  behandlas social klass som något 

som är relevant i att vara flicka, pengar öppnar möjligheter till acceptans och popularitet. I 

filmerna Juno (USA 2007) och Ghostworld (USA 2001), ses däremot flickan som en 
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självständig, mer oberoende och stark individ. I dessa filmer påvisar flickorna en 

medvetenhet om utanförskap, ett avståndstagande från den allmänna kategoriseringen av 

vad det betyder att vara flicka. Utanförskapet fungerar både som kraftgivande och som en 

utväg ur det normativa. 

 

Trots  att  det  är  på  sin  plats  att  ifrågasätta  realiteten  i  att  två  flickor  från  två  totalt  olika  

klickar eller gäng plötsligt skapar en intim vänskap, säger dessa ungdomsfilmer något om 

ämnets relevans och hur vi ser på flickan. Även forskning (Bettis & Adams; 2003, 

Brantlinger; 1991, Merten; 1996, Simmons; 2002) om kamratrelationer i skolan har påvisat 

att faktorer som makt, status och social klass inverkar på det umgänge man befinner sig i 

och i vilken kategori man blir placerad. Sannolikheten att skolans populäraste flicka skulle 

börja umgås med den ensamme inåtvända flickan är kanske främst något som skulle ske i 

sagor av postmodernt slag. I alla dessa filmer fungerar skolan som den centrala platsen för 

definitionen av jaget, som alltid sker i relation till andra jämnåriga. Vi kan inte heller 

förneka det faktum att tonårstiden är ett sökande av det egna jaget och att vi under denna 

tid, kanske är mer mottagliga för intryck utifrån i denna övergångsfas från barn till 

ungdom. I många ungdomsfilmer beskrivs flickan som ganska svartvit. Att hon nästan på 

ett ytligt sätt prövar på de identiteter som ställs framför henne. Dock är detta skiftande av 

identiteter och intryck inte liktydigt med att tappa bort det egna jaget som småningom 

skulle leda till ett tillstånd av förvirring, osäkerhet och dåligt självförtroende av värsta slag.  

3.2 Klickar, statusgrupper och guldbiljetter i skolan 
 

Från och med 2003 har musikkanalen MTV visat ett verklighetsbaserat tv-program där 

tanken är att eleverna i skolan ska kunna bli något annat än det man är, att få visa vem man 

kan vara, eller vem man verkligen är eller inte är. Serien heter MADE där tonåringar vill 

försöka bli sedda som något annat och något mer utöver det som andra elever i skolan 

vanligtvis associerar till dem. MTV bidrar med hjälp för att ungdomarna ska åstadkomma 

sina drömmar. De får en personlig tränare som är expert på området i fråga, och 

tillsammans genomgår de en intensiv träningsperiod på ca en månad inför det slutliga 

eldprovet där skolan ofta fungerar som publik. På MTV:s hemsida  beskrivs formatet: 
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Why stand on the sidelines watching others live your dream? Are you too shy 

or think you're not "cool" enough to get in on the action? Or do you simply 

lack the self-confidence and motivation? Well, maybe it's time to stand up and 

get MADE! An ugly duckling transforms into a beautiful prom queen. An 

overweight couch potato becomes a model. A sci-fi nerd morphs into a 

hardcore rapper.  See,  dreams really do come true --  on MADE! That's  right,  

MADE is about making dreams come true. We're here to prove that with 

dedication, hard work and a little help from MTV, kids just like you can 

accomplish anything they set their minds to. Remember how a pampered 

princess like Katrina was made into a high scoring soccer player? Or how we 

helped tomboy Katie get ready to enter her very first beauty pageant? We 

even turned Zach the jock into a graceful figure skater and helped a serious 

slacker become a high school graduate. (Music television [MTV], 2011).   

 

 I Brantlingers (1991) studie visade det sig att elever från låginkomstfamiljer var medvetna 

om deras egen och andras sociala bakgrund, samt vilka rättigheter eller positioner detta 

medförde i skolans rangordning. Tonåringarna hade starka uppfattningar om hur 

jämnårigas grupprelationer kan relateras till social klass. Brantlinger lyfter fram fyra 

huvudgrupperingar inom vilka det rymdes en stor mängd underkategoriseringar. Högst upp 

i hierarkin (High-Staus Groups) var b.la. överklassungdomar (preppies) och idrottare 

(jocks). I denna status grupp ingick även fler kategoriseringar som tex. snobbar (snobs), 

ungdomar som hänger och shoppar i köpcentrum (mall rats), lärarens favoriter (teacher`s 

pets). Även överklassungdomarna delades in i olika nivå vilket tyder på att den kategorin 

fungerade som ett tak och den grupp som de flesta ansåg ha mest inflytande i skolan (real 

preps, big preps, would-be preps, so-so preps & not-so preps) (Brantlinger 1991). 

 

 Med Preppies avses stereotypiskt elever som kommer från den högre medelklassen. Dessa 

ungdomar klarar sig bra i skolan, klär sig snyggt och prydligt, är duktiga i olika sporter, 

anses vara bra på det mesta, är populära och har mycket vänner. Flickorna som beräknas 

höra till denna grupp är även de som har mest makt i skolan bland sina jämnåriga (Bettis & 

Adams, 2003). Efter den översta kategorin fanns en mellangrupp (Middle Groups) som 
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ansågs vara neutral. I den ingick b.la. vanliga elever (ordinary kids), elever som befann sig 

mittemellan (inbetweens), elever som inte hörde till överklassen (non-preps & middle 

kids). Efter mellangruppen kom gruppen med låg status (Low- Status Groups) i vilken 

ingick de elever som kom från hemförhållanden med lägre social klass. Till denna grupp 

hörde de elever som rökte, hade hål i jeansen, som såg smutsiga ut, som klädde sig 

oprydligt, och som inte klarade sig i skolan, återigen på olika nivå (grits, real grits, sort-of 

grits & lower class jerks, low-class kids, scuds, scummies). I denna kategori ingick även 

benämningen av etnisk bakgrund (black kids, niggers, greasers), samt boendeplats så som 

landsortsbo (hicks) och bondlurk (redneck). Även kategoriseringar som hade med 

musiksmak att göra kom in här, vilket i detta fall antydde på elever som lyssnade på heavy 

metal och som använde band t-skjortor, rökte gräs och ansågs vandalisera skolan 

(headbangers, bangers, heavymetalists). Den fjärde gruppen har Brantlinger kategoriserat 

som den marginaliserade gruppen som står utanför de andra grupperna (Fringe Groups). 

Denna grupp ansåg eleverna innefatta de konstiga eleverna (weirdos), elever som lyssnade 

på rock förknippad med psykedelisk narkotika (acid rock kids), och punkrockare (punk 

rockers, punkers, punks). (Brantlinger, 1991) 

 

På gymnasier i USA fann Milner (2004) likartade mönster där preppies och jocks alltid 

toppade listan för den status grupp som genom vilken man definierade resten av grupperna.  

Även om dessa grupper varierade beroende på gymnasiet, är nedan några exempel som 

Milner tar fram bland vita elever i ett av gymnasierna. Längst nere på listan fanns nördar 

och  töntar  (geeks, nerds)  som  alltså  ansåg  ha  lägst  status.   Till  de  alternativa  grupperna  

hörde hippien, goths, nollor (deadheads), punkare, kedjegänget (the chain gang), udda 

personer (freaks) och konstiga typer (weirdos). Speciellt för unga kvinnor handlade graden 

av popularitet om hur attraktiv och atletisk man var. Desto bättre man fyllde normerna för 

vad som ansågs vara snyggt desto mera inbjudningar fick man till olika fester. Med hjälp 

av yttre attribut så som smink, frisyrer, vikt och kläder kunde flickorna påverka sin status 

genom att sammanställa en helhet som fyllde kriterierna för det som var inne. Kläder och 

stil kom in som en form av andrahandshjälp då talangerna och kunskaperna i sport inte 

räckte till, likt en livslina som gav dig behörighet i att vara cool. Flickorna var tvungna att 

veta var man ska köpa sina kläder och hur man ska kombinera och bära dem. När man väl 

hade blivit accepterad som en del av inne gänget genom att klä sig rätt och se bra ut, kunde 

man utan problem vara mer flexibel med reglerna och koderna för utseendet. Efter att de 

unga kvinnorna arbetat sig fram till sin guld biljett, och de tillträdde den coola världen, 
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blev attityderna med det samma mer avslappnade gentemot regler för utseende (Milner, 

2004).  

 

Merten (1996) följde med processen när flickan Jackie från den lägre statusgruppen 

(burnout) blev vald till hejarklacken (cheerleader) på ett högstadium i USA. Detta visade 

sig vara ytterst problematiskt eftersom det bröt mot de uppenbara och hierarkiska 

statuskategorierna. Vanligtvis blir deltagarna i hejarklacken nästan alltid valda från den 

högsta statusgruppen som i flickornas fall utgörs av ”preps”. I hejarklacken representerade 

majoriteten av flickorna preppies som även här utgjorde den grupp med mest makt i 

skolan. I denna elit ingick också killarna som var duktiga i sport och tillsammans bildade 

de gruppen med högst status (Merten, 1996).  

 

Flickorna i den högsta statusgrupp kategorin hade mycket makt bland jämnåriga för de 

representerade den amerikanske drömmen om framgång i de vita förorterna, både på ett 

individuellt och kollektivt plan.  Denna grupp av elever accepterades också av vuxna och 

för att flickorna hade påvisat och anammat de rådande normerna, som vikten av 

skolframgång och ett prydligt och vänligt tillvägagångssätt. De flickor som hörde till 

”burnouts” kategorin hade en motsatt uppfattning om saker. De kunde berätta högt och 

tydligt om aktiviteter som ansågs vara opassande och som överskred gränserna för de 

vuxnas tolerans, som att de hade druckit alkohol eller att de inte brydde sig i skolan. 

Flickorna tillhörande den högsta kategorin lyckades fylla de förväntningar som lärare och 

skolpersonalen hade på en bra, skötsam och lovande elev (Merten, 1996).  

 

Hierarkier framkom även tydligt i Jewetts (2005) etnografiska studie där forskaren 

spenderade tid i en skolbuss i USA, för att granska de rådande maktstrukturerna bland 

flickor samt hur de positioneras och tas i bruk också utanför skolans väggar. I den gula 

bussen, på rutt 21 visade sig det dock at de tuffa flickorna (backseat bad-asses) var de som 

bestämde spelreglerna. För många var skolbussen en plats och färd fylld med risker för 

avslöjandet av den egna identiteten, eftersom gränslandet mellan det privata och officiella 

suddades ut: 
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I watched a middle school girl flinch as her disabled 8-year old brother tried 

unsuccessfully to win favor with his peers incessant boasting. Along with 

everyone else on the bus, I watched a grandmother mouth ”I love you” and 

blow kiss to her teenage grandson as he boarded. The humiliation of a junior 

high girl was palbabale as passengers received a panoramic view of her obese 

mother hanging clothes on a line strung across the front porch of their trailer. 

Matters  like  pariah  siblings  or  social  class  -which  to  some  extent  can  be  

successfully rerouted in classrooms-emerge ”en route” in ways less easily 

detoured. (s. 40).  

 

Längst bak i bussen satt de tuffa flickorna som de själva beskrev sig (bad-asses). För att ha 

möjlighet att sitta i bakre delen av bussen observerade forskaren olika kontrakt som 

gjordes upp mellan passagerarna. Vicki fick sitta där bak i bussen genom att hon försåg 

flickorna med godis från en penninginsamling under två veckors tid. Vickis bror lyckades 

få tillgång till baksätet genom att erbjuda cigaretter. Andra elever lånade ut sin bärbara cd-

spelare eller sina hemläxor. Även de yngre eleverna som steg på i ett tidigare skede av 

rutten, gav alltid självmant upp sin plats för de tuffa flickorna. Det intressanta med studien 

är att de sociala relationerna ser annorlunda ut i den på ett sätt förlängda skoldagen än vad 

den ter sig i klassrummet. Eleverna som i skolan var marginaliserade pga. en etnisk 

minoritet eller lägre samhällsklass och som kanske ansågs vara lata och stora i munnen 

hade makten på sin sida i det gula färdmedlet, medan de övriga gjorde allt för att få sitta 

med dem (Jewett, 2005).  

 

Allmänt förekommande grupperingar och kategoriseringar är något som ungdomar själva 

verbaliserat, och något som även kan underlätta forskarens förståelse för vanliga fenomen i 

skolan. Sociala grupperingar kan dock variera beroende på land, region, stadsdel, kvarter, 

skola och skolkultur som är i fokus för forskningen.  Inom olika skolor finns det också 

skillnader på vilken grupp som har makt. Trots att risken finns för att dessa beskrivningar 

blir för lättskrivna och självförklarliga, har jag hittat likheter från tidigare forskning med 

forskningsresultat i denna studie där olika definitioner på statusgrupper framkom.  
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3.2.1 Betydelsen av kläder och stil i formandet av den egna identiteten 
 
Det finns mycket teoribildning kring frågeställningar som berör mode i vetenskaplig 

forskning även om dessa synsätt ofta är överlappande. I denna studie granskar jag kläder 

både som ett uttryck för den egna identiteten och som en markerare av social identitet i en 

skolmiljö. Därför har jag valt att använda mig av sociologisk teoribildning där avsikten är 

att nå en vetenskaplig förståelse för de faktorer som inverkar på gruppers beteende, men 

även på de interpersonella relationerna som förekommer inom dessa grupper. I en grupp är 

det alltså individer som gör olika val som i sin tur har en inverkan på resten av gruppen. 

När modet ses ur ett sociologiskt perspektiv finns det alltid en spänning och konflikt 

mellan individens behov av att bevara sin individualitet, och samtidigt signalera en 

tillhörighet till hennes sociala skara.  När en individ accepteras som en medlem av en 

grupp börjar gruppens interna förväntningar åtminstone till en viss grad kontrollera 

individens val, speciellt om hon ses som en central symbol eller som en ikon för 

gruppidentiteten.  Inom den sociologiska synen på förändringar och strukturer i modet är 

den centrala utgångspunkten att kläder fungerar både som markerare av den flock vi tillhör, 

men även som definierare av oss som individer (Lynch & Strauss; 2007, Swain; 2010). 

 

De teorier som befattar sig med kollektivt beteende i relation till mode kan delas in i tre 

huvudinriktningar. Den första teorin kallas Trickle-down theory ursprungligen namngett av 

Georg Simmel som senare utvecklats av Grant McCracken. I denna teori ses modet som ett 

fenomen som alltid rör sig uppifrån neråt i samhällsklsserna.  I den andre teorin som kallas 

Trickle-across theory ansåg  Herbert  Blumer  att  modet  i  sin  tur  bestäms av  ett  omedvetet  

efterapande, människor följer alltså modet på basis av de val som andra jämnåriga gör. I 

denna teori anses mode uppstå och förändras genom ett kollektivt val av utseenden och 

moden som underlättar eller främjar anpassningen till de otaliga och föränderliga formerna 

av det moderna sociala livet. Den tredje teorin befattar sig med fenomenet 

skrytkonsumtion där man anser att modet har att göra med ett kollektivt behov av att 

markera status genom synliga former av välstånd och överflöd som mode. Även teorier om 

instabila och vacklande identiteter i det postmoderna och föränderliga samhället har varit 

på tapeten under den senare tiden. (Lynch & Strauss, 2007) 
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Användningen av modet som ett sätt att forma och uttrycka våra identiteter kan ses som ett 

meningsfullt och avgörande instrument i vårt samhälle. Även massmedierna har gett oss 

olika alternativ i fråga om hur vi representerar oss, det finns ”gör om mig” reportage, samt 

fiktiva serier och filmer som befattar sig med problematiken angående identitet och mode. 

Precis som kroppen, är kläderna en representation utåt. Detta har resulterat i att dagens 

globala samhälle ständigt exponerar oss för olika alternativ i fråga om stilar, livsstilar och 

attityder. Genom de klädesplagg vi valt skapas en symbiotisk relation mellan modet och 

vår kropp som återspeglar bärarens valda uppfattning av identitet utåt. Forskningsområdet 

där man befattar sig med identitet har visat sig vara mycket produktivt och mångfaldigt, 

medan forskning angående relationen mellan mode, kropp och identitet antingen haft en 

alltför hypotetisk utgångspunkt eller också har den tett sig isolerad och svårtillgänglig. 

(Clancy, 2008) 

 
Synen på mode och kläder som en del av det sociala systemet har sitt ursprung i den 

semiotiska traditionen, där kläder granskats utgående från deras symbolvärden, samt 

utgående från vilka funktioner fylls i principerna för mellanmänskliga relationer 

(Jakobson, 1994).  Kläderna kan även ses som ett kommunikationsmedel, som vi ofta 

kollektivt bestämmer en plats för i fråga om värderingar, livsstil och status (Davis, 2007). 

Eco (2007) kritiserar den semiotisk lingvistiska synen på kommunikation som b.la. 

Saussure förespråkat, som något som kan begränsas enbart till det verbala språket. Enligt 

Eco ingår det i allt mänskligt liv olika symbolsystem, till vilken även hör den 

kommunikation vi förmedlar genom våra kläder. Även om klädkoderna kan te sig mer 

indirekta än det verbala språket, anser Eco att de utgörs och formas av olika koder som är 

likvärdiga med andra koder. Davis (2007) menar vidare att det också är viktigt att granska 

hela modefenomenet som ett språk och inte enbart kläderna i sig. På så vis återspeglar 

modet de rådande värderingarna i samhället, i huruvida modet lyckas visa sig för 

massorna, som medelklassen oftast förkastar eller accepterar (Davis, 2007).   

 

Ungdomar använder och skapar aktivt stilmässiga och kulturella uttryck.  Genom forskning 

har man dock kunnat konstatera att människor inte tar emot mediers och populärkulturens 

betydelser som sådana, utan att olika personliga och sociala faktorer inverkar på hur vi 

tillger olika kulturprodukter mening (Herkman, 2007). Klädernas lager erbjuder olika 

nivåer av kommunikation där publiken och det jag som presenteras varierar beroende på 

publiken. Vidare anser Nathan (1995) att användaren av kläder bär på mycket olika och 
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motstridiga budskap i vardagen.  Vi kanske vill klä oss i enlighet med alla andra men 

samtidigt bära på budskap av uppror, det kan finnas anknytningar mellan social klass i våra 

klädlager eller så kan vi inneha både manliga och kvinnliga könsroller i våra kläder. Våra 

kroppar kan förvandlas till slagfält mellan kopplingarna till olika grupper och de 

föreställningar om vårt eget jag för oss själva och till dem som vi är socialt bundna. Vi kan 

på ett plan gå med strömmen men på ett annat avvika (Edwards; 2011, Nathan; 1995).  

Dock menar Nathan att vi fungerar som vår egen publik och de tecken vi använder som en 

förlängning av oss själva för oss själva har en betydande roll, även när den yttre världen 

inte är medveten om detta (Nathan, 1995). Då kan man tänka sig att kläder och stil även är 

ett uttryck för något mer inneboende och inte enbart definieras och styrs av yttre trender. 

Om jag väljer en tröja med prickar en morgon, kan denna akt och detta plagg ha en 

betydelse enbart för mig.  

 

Roach-Higgins och Eicher (2007) anser att alla estetiska handlingar är sätt att tala och att 

klä sig är en estetisk och aktiv handling. Vad som anses vara vackert är kontextbundet och 

beroende  av  den  kultur  och  det  samhälle  som  omger  oss.  Genom  att  utsmycka  oss  

personligt kan vi som individer uttrycka oss. Våra individuella uttryck inverkas av olika 

faktorer varav humöret är mycket avgörande. Genom vårt humör kan vi förstärka vissa 

sidor i vår klädsel, men genom händelsen att klä oss kan vi också skjuta undan de sidor av 

vårt humör vi inte vill framhäva. Som människa vill vi känna att vi har ett unikt egenvärde 

men även bli erkända socialt värde i grupper och relationer. Vi lär oss utsmyckandets språk 

av andra jämnåriga och vi strävar ständigt till att återhålla en balans mellan dessa två 

motpoler för att överleva emotionellt. Vi vill passa in och känna oss bekväma men 

samtidigt vill vi uppfattas som sällsynta och ovanliga. (Roach-Higgins & Eicher, 2007) 

 

Förnäs (1992) använder sig av begreppet stilproduktion i ungdomskultur. Stilproduktion 

handlar om att kommunicera med omvärlden, det är en aktiv och medveten process som vi 

deltar i. Enligt Förnäs (1992) handlar ungdomskultur om de betydelser, former, funktioner 

och produktioner av de symboliska uttryck som relateras med ungdom. Från och med 

1980-talet har man inom de kulturella studierna framhävt den politiska styrka och 

möjligheter som populärkulturen kan innefatta. I kontrast mot högkulturen som kan ses 

som en ovanifrån given institution, baserar sig populärkulturen på människors egna behov, 

smak och tycken (Herkman, 2007). Vidare menar Fiske (1989) att populärkulturen alltid är 

en motstridig kultur, eftersom den tilltalar en varierande skara människor som inte alltid 
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enas om de smak och tycken som råder i samhället.  Buckingham och Sefton-Green (1994) 

lyfter även fram den sociala betydelse som populärkulturen har i skolan. Populärkulturen 

erbjuder symboliska resurser vilka ungdomarna använder sig av för att få klarhet över 

deras liv och deras plats i världen. De kulturella studierna har kritiserats för att alltid anta 

att alla former av dessa så kallade fantasi identiteter som media presenterar vore en form av 

motstånd, och vidare för att populärkulturen inte alltid kanske fungerar som förstärkande i 

det verkliga livet (Buckingham & Sefton-Green, 1994). En del av kritiken har även riktats 

gentemot forskarnas uppmärksamhet, där grupper inom olika subkulturer varit i fokus och 

mer konventionella samfund har ansetts vara för triviala att forska i (Hebdige, 1979). Å 

andra sidan har de kulturella studierna bidragit till en ökad förståelse av att ungdomar 

aktivt producerar erfarenheter och uttryck och tillger olika fenomen mening (Danielsson, 

2002).   

 

I sin etnografiska studie observerade Woodward (2007) de val, handlingsmönster och 

ritualer kvinnor genomgår när de ska klä på sig. Enligt Woodward är kvinnors klädsel ett 

uttryck för mycket mer än enbart individuella val. Klädesplagg som man lånat eller fått av 

nära människor som mammor, vänner, syskon eller släktingar hade en betydande roll i 

kvinnornas liv. Även om en kvinnas smak kunde kollidera med den smak som 

förespråkades av de människor hon omgavs av, var det genom denna process som 

kvinnorna experimenterade sig fram. Olikheten i stilar hjälpte alltså kvinnorna att forma 

deras egen identitet. Det som Woodward anser vara typiskt för kvinnors stil är att 

självbilden och identiteten alltid definieras genom de övriga människorna i hennes liv, 

genom mor, dotter, partner, vän eller släkting. Av dessa relationer menar Woodward 

(2007) att den absolut starkaste är den mellan mor och dotter. Döttrar lät deras mammor 

köpa kläder till dem fast de var ekonomiskt självständiga, de gav också oanvända plagg 

som de ville bli av med åt deras mammor som hade ansvaret att göra sig av med dem. 

(Woodward, 2007) 

 

Kläderna i en kvinnas garderob säger inte bara något om individens unika stil utan även 

hur hon ser på hennes nära relationer som omger henne, relationerna återspeglas i kläderna. 

En kvinnas garderob kan ses som en förlängning av jaget och som en begränsning 

angående vem man är men även som en möjlighet angående vem man kunde vara 

(Woodward, 2007). Oberoende av social klass var de frågeställningar kvinnor uttryckte 

framför spegeln likartade, och Woodwards (2007) främsta resultat är att det som inverkar 
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mest på de val kvinnor gör i fråga om kläder är det spänningsfält som utsträcker sig mellan 

det man normalt klär sig i och det man aldrig eller mer sällan klär sig i. Det är denna 

dynamik som färgar de frågeställningar kvinnor befattas med framför spegeln, att kunna 

förhandla sig fram till de spänningar som finns mellan ångest och möjlighet samt mellan 

trygghet och kreativitet. Kvinnors relation till kläder är något som är mycket förankrat i det 

personliga livet, och inte så mycket ett eftersträvande av det som syns på catwalken och 

hos  kändisar.  Genom  frågor  som  är  det  här  jag  och  det  här  är  väl  inte  alls  jag  påvisade  

kvinnorna en medvetenhet om sitt eget jag, som också innehöll möjligheter till förändring. 

Vidare visade det sig att kvinnorna officiellt höll sig till den stil de markerat som sin egen, 

även om de i andra sammanhang kunde avvika från den (Woodward, 2007). Återigen, kan 

vi se dualismen och viljan i att vara unik och passa in.  

3.3  Mode som forskningsfält  
 

Enligt Edwards (2011) har mode som forskningsfenomen inom de sociala vetenskaperna 

inte alltid ansetts vara betänkligt eftersom det stämplats av en mer ytlig karaktär. Vidare 

framhäver Edwards att modet har en sociologisk signifikans eftersom modet i högsta grad 

är något djupt socialt förankrat, men samtidigt ett mycket individuellt fenomen. Modet 

kännetecknas av en tudelad karaktär. Mode styrs å ena sidan av den egna viljan men å 

andra sidan av en social och ekonomisk kontroll. Mode är överdrivet kapitalistiskt men 

samtidigt inte något som enbart kan förklaras av den industriella revolutionen, likaså 

förespråkar modet konsumtion med syftet att nå ekonomisk tillväxt men samtidigt är modet 

beroende av ålderdomliga metoder för produktion, som inte kan ändras enligt den 

ekonomiska strukturen.  Vidare är mode något våldsamt motsägelsefullt men djupt 

konservativt, och framför allt handlar modet om en balansgång mellan frågan om att stå ut 

eller passa in. (Edwards, 2011) 

 

Trots dessa motstridigheter kan mode ses som det mest personliga utav de ting som omger 

oss, vårt andra skinn, lagret nästintill vår hud. Modet sammanbinder oss med det övriga 

samhället och hjälper oss att begripa vem vi är och vem alla de övriga människor vi möter 

är.  Vår identitet blir således mål för dessa motstridigheter som trängs och tävlar för att ta 

sig fram till oss, av vilka vi kan välja att förkasta eller förstärka vissa. Edwards (2011) ser 

inte modets primära funktion som ett språk eller som en betecknande funktion, utan som en 

skala av känslor som är lika grundläggande som de sinnen modet kan framkalla. Modet 
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väcker liv i sinnen som syn, ljud, beröring, doft och ren överlevnad. Modet kan hålla oss 

varma, skydda oss, berätta för oss om vem som är vår vän och vem som är skurk, vem som 

bestämmer och vem som lyder. Likaså kan modet berätta för oss vem vi ska para oss med. 

(Edwards, 2011) 

 

Sinikka Ruohonen (2001) har i sin doktorsavhandling granskat unga människors klädval i 

den finska kulturen och livsstilen, som influeras av intryck, tendenser och ideal 

konstruerade av massmedia och reklam. Ruohonen särskiljer på begreppen klädsel 

(vaatetus)  och  att  klä  på  sig  eller  smycka  ut  sig  (pukeutuminen). Med klädsel avser 

Ruohonen  en  helhet  som  består  av  olika  delar  och  som  sammansätts  av  en  utomstående  

part, där personen som bär klädseln inte själv kan inverka på dess slutliga form. Denna typ 

av klädsel menar Ruohonen att syns tydligt i olika yrkesgrupper så som hos soldater, 

poliser och brandmän. Att klä på sig är däremot att smycka eller dekorera sin kropp av 

olika utomstående element som tillsammans bildar en helhet. Allt detta bidrar till 

individens stil. Stilbegreppet är däremot bredare och innehåller även gester, miner, 

kroppshållning, samt de sätt vi rör oss på, hur vi pratar och vårt allmänna beteende. 

(Ruohonen, 2001)   

 

Edwards (2011) anser att det är viktigt att särskilja på de betydelser begreppet mode 

innefattar. Stil, design, klädsel, utsmyckning, förändringsmekanismer och smak utgör 

element som finns under begreppet modeforskning men de är inte liktydiga. Det är viktigt 

att göra en distinktion mellan forskning av beklädnad, utsmyckning och klädsel från analys 

av mode som ett bredare fenomen innefattande sociala processer. Även om kläder, 

smycken, skor, hårstilar och andra accessoarer är en del av mode, förändras dessa i fråga 

om produktion och design, men främst förändras de i relation till smak. Smaken är alltså 

den avgörande och styrande faktorn i fråga om vad som är inne ett år och ute ett annat. 

Med klädsel avses ofta statiska uniformer som inte förändras i samma takt som modet i 

övrigt. Uniformens betydelse finns just i att den förblir relativt oföränderlig i relation till de 

impulser och tendenser som finns i det övriga samhället. Utsmyckning har däremot en 

stark koppling till den fysiska kroppen. Inom antropologin har man studerat dessa 

utsmyckningar i form av smycken på kroppen eller direkta kroppsmålningar, där kläderna 

inte är ett element i sig. Utsmyckandet befattar sig med det personliga uppvisandet i 

relation till status, kommunikation, val eller begränsande tillsatta på eller av individen. 

(Edwards, 2011)  



27 
 

Stilbegreppet är dock det som innefattar olika perspektiv och frågeställningar på både det 

individuella och kollektiva vilket gör det mera komplext. Begreppet stil ses som både 

kollektivt och individuellt. Vad som anses vara stiligt baserar sig på kulturellt skapade 

normer men dock anses vissa personer ha en bättre stil än andra. På så vis kan man tänka 

sig att stil alltid har att göra med val, även om vi tenderar att tycka att det är något 

inneboende. Stil är också det begrepp som har mest moraliska laddningar eftersom det 

snabbt går att döma en person utgående från exempelvis ett misslyckat stilval på en 

Oscarsgala. Denna moraliska aspekt betonar individens fria val som modet innefattar med 

kommentarer som ”hur kan hon ha på sig det där” eller ”hon gjorde nog rätt val”. Den 

sociologiska inriktningen inom modeforskningen skiljer sig markant från övrig 

metodologisk litteratur på området. Vanligt förekommande litteratur på modefältet utgörs 

av olika kostymhistoriker, handböcker för konst, formgivning och marknadsföring, samt 

modebiografier och livvsstilsguider.  I modeforskningen inom de sociala vetenskaperna 

vill man finna en bakomliggande förståelse för mekanismer och betydelser av mode som 

fenomen.  Inom de sociala vetenskaperna fokuserar man på kultur, stil och praxis kring 

mode, och inte så mycket på kläderna och accessoarerna i sig själva. Oavsett vetenskapsfält 

eller studiens ändamål försöker man analysera modet som ett vittomfattande fenomen i 

relation tillsamhällelig förändring, ekonomisk struktur och balansen mellan individ och 

samhälle. (Edwards, 2011) 

 

I denna studie använder jag begreppet kläder och stil parallellt. Eftersom kläderna i 

kombination med andra accessoarer till en viss grad utgör den helhet som är en del av en 

människas stil finner jag det naturligt att använda mig av och växla emellan begreppen stil 

och kläder. Delvis har jag valt att använda begreppen parallellt för att kläder och 

accessoarer var det som flickorna pratade mest om i relation till stil. Andra delar av stil så 

som hår och smink tillgavs inte en lika stor betydelse. När jag diskuterade stil med 

flickorna var det mer av en inspirerande och reflektiv karaktär medan kläderna stod för 

något mer konkret, och kanske därför var enklare att relatera till. Stil innefattar även 

informationsteknik i denna studie, så som mobiltelefoner och bärbara datorer.  

 

Ett ypperligt exempel på dekorerande eller märkande av vår egen identitet och tillhörighet 

syns i skoluniformskulturen där märket av skor eller väska är signifikant, som en 

markerare av identitet och tillhörighet (Croghan, Griffin, Hunter & Phoenix, 2006).  

Betydelsen av kläder i en ung människas liv är del av en större kulturell helhet där 
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meningar och innebörder produceras i givna kontexter, så som skolan (Swain, 2010). I 

Ruohonens (2001) avhandling framkom att det fanns tydliga skillnader i synen på val av 

kläder och i synen gentemot andra kulturer samt subkulturer beroende på den miljö 

ungdomarna levde i. Vi har ett behov av att visa att vi tillhör eller inte tillhör även om stil 

och mode är mer förhandlingsbart och omväxlande i dagens postmoderna samhälle där 

kulturella och strukturella förändringar snabbt tar plats (Lynch & Strauss, 2007).  

3.4  Modets kretslopp: Från samhällsskikt till kollektivt urval 
 

Den tyske sociologen Georg Simmel (1858-1918) utgav år 1923 verket Die Mode som 

därefter kommit att bli en klassiker. Med ett intresse för den moderna livsstilen och estetik 

försökte Simmel enligt Noro (i Simmel 1986) att sociologisera modet. Simmel fascinerades 

av livet i storstäder varav han ansåg modet vara en central mekanism som utgör kärnan i 

det pulserande samhället. Enligt Simmel (1986) präglas modet av en dualism som vi kan se 

överallt  i  livet  och  i  människan.  I  vårt  samhälle  kan  dessa  tendenser  ses  som  ett  sätt  att  

integreras i en social grupp och vår strävan efter att framhävas inom den. Att känna 

samhörighet och delaktighet är enligt Simmel en av våra livsriktningar. Samtidigt anser 

Simmel (1986) att vi har en strävan att gå vår egen väg. Vi vill lyfta fram det individuella, 

särskilja det unika.  

 

Vidare menade Simmel (1986) att modet alltid först och främst är ett klassmode och gjorde 

en strikt åtskillnad på modet i de högre, och lägre samhällsklasserna. Det är den 

dominerande överklassen som sätter standarden på vad god smak innebär. När modeflugor 

sprider sig till de lägre skikten i samhället och når en allmän popularitet överger de högre 

klasserna modet. Simmel ser alltså modet som en produkt av klasskillnader. Genom modet 

ärar  vi  och  markerar  vi  vår  grupp-,  och  sammanhörighet.   Modet  fungerar  även  som  ett  

slags kompass i de olika samhällsskikten, med hjälp av vilken den högre klassen kan göra 

en tydlig gränsdragning från de lägre klasserna. Precis som Bourdieu (1984) anser Simmel 

att riktningen på modet går uppifrån ner (Trickle-down theory). Modet har en uppgift, 

vilken är att sammanföra människor gentemot vissa kretsar och positioner och blir på så vis 

även ett redskap för distinktion (Bourdieu 1984; Simmel 1986).  

 

Enligt Simmel (1986) finns modet till för att sammanföra och samtidigt exkludera en grupp 

människor, att göra en åtskillnad. Vidare var Simmel av den åsikten att vi bortser från vårt 
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estetiska och etiska ansvar genom att vi lever i ett samhälle som gör ekonomisk vinst på 

det faktum att vi alla försöker härma varandra. Han ansåg även att kvinnor fäster sin 

uppmärksamhet på modet och utseendemässiga faktorer i en annan utsträckning än män 

eftersom det blivit en ventil, genom vilken kvinnor kan få känna behovet av 

uppmärksamhet som så länge undanförkastats dem, både i familje-, och yrkeslivet. 

Människans individuella personlighet spelar också en roll i fråga om modet (Simmel, 

1986).   

 

Vidare ansåg Simmel (1986) att modet inte uppstår utan klasskillnader eftersom det alltid 

måste finnas ett behov av att tillhöra eller avvika för att modet skall utvecklas. Enligt Noro 

(1991) är Simmels upptäckt hans syn på modet som en social form som förverkligas i olika 

innehåll som kläder, dekorationer och andra smakområden i livet. Noro anser dock att 

Simmels utgångspunkt om modet som en rörelse uppifrån ner inte förutsätter ett hierarkiskt 

klassamhälle. Modet rör sig alltså inte på hela skalan av klasspyramiden, utan verkar trivas 

bäst med fotfäste i mitten av pyramiden. Modets mobilitet är som starkast i detta 

mellanskikt medan pyramidens nedre och övre del innehar en mer konservativ uppfattning 

om modet (Noro 1991). Det är alltså medelklassen som är mest öppen för nya intryck och 

förändringar. Lurie (1981) beskriver på ett intressant sätt hur den såkallade ”överklass” 

stilen (The preppie look)  växte  fram  under  den  senare  delen  av  1970-talet.   Idèn  bakom  

detta  mode  var  att  den  uttryckte  social  konformitet  i  stället  för  social  protest,  som  var  

typisk för punkstilen som kom att ta form under samma tidsperiod.  Däremot upplivades 

överklass stilen med sitt ursprung i de amerikanska förortsstilarna från 1950-, och 1960-, 

talet  som  då  gick  under  benämningen  ”country club fashions” (klubbhus med 

sportanläggning som användes för sociala evenemang) (Lurie, 1981).  

 

Denna överklass stil innefattade den typ av kläder som användes av ungdomar på dyra 

amerikanska och kanadensiska internatskolor, så som tweedkavajer, Oxford näsdukar och 

Chinos byxor. Formgivningen på kläderna var traditionell och gav väldigt lite utrymme för 

användning av personlig smak eller fantasi. Avsikten var att ge en bild av att både 

individen och dess familj hade varit förmögen flere generationer tillbaka, detta kunde ses 

som att på samma gång förneka men även ge antydan om en djuprotad social ångest. 

Längre var det inte enbart elever från de högst ansedda universiteten i östra USA (Ivy 

League) eller tonåringar från privatskolor som hade ensamrätt till looken. Överklasslooken 

spreds snabbt och bidrog även till att sudda ut normer för kön, sexualitet och kroppsbild. 
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Förutom längden på hår, såg de flesta väldigt lika ut (Lurie, 1981). Än i denna dag finns 

det subkulturer som uppkommit från arbetarklassen där klädseln tagit intryck från den s.k. 

Ivy Leaugue stilen. Den ursprungliga skinheadkulturen som uppstod på 1960-talet i 

England tog influenser från den slipade stil som modsen representerade med Ivy Leaugue 

anda. I kombination med stilen som representerades av västindiska invandrare (Rude Boys) 

och intresset för ska musik, växte en skinheadstil fram (Murphy, 2009). I Luries (1981) 

beskrivning kan vi se en tydlig rörelse där modet når sin väg till dess användare uppifrån 

ner och där eliten i samhället fungerar som vägvisare för vad som anses vara det 

eftersträvansvärda.   

 

Redan år 1969 efterlyste Herbert Blumer en mer innehållsrik diskussion om modet och 

dess  betydelse  inom  sociologin.  Genom  att  ha  vistats  i  Paris  och  observerat  den  process  

som äger rum i allt från tillverkning till inköp framhävde Blumer att modet i första hand 

handlar  om  vad  som  är  mode  just  nu.  Han  bortsåg  inte  från  det  faktum  att  eliten  har  en  

inverkan på det dominerande modet, men ansåg inte att denna samhällsgrupp kontrollerade 

modeindustrin. Blumer (1969) tyckte också att modet i större grad definieras av den 

famlande massan än av rörelsen som påbörjats av prestigefyllda personer. Distinktionen 

som  den  tillhörande  eliten  gör  är  snarare  en  händelse  inom  moderörelsen  i  stället  för  att  

vara dess orsak. Modets mekanism bör alltså inte ses som ett resultat av klasskillnader och 

klass efterliknelse. I stället bör de förändrande mekanismerna ses som en genklang eller ett 

eko för en önskan att få vara del av modet. Att vara i mode, sida vid sida med högt ansedda 

personer och att få uttrycka smak ansåg Blumer (1969) att var något av framtidens vals i 

den snabbt föränderliga världen. Blumer svängde på Simmels insikt om modet som ett fält 

av klasskillnader till en kollektiv urvalsprocess och betonade framför allt processen som 

sker i det valet (Lynch & Strauss, 2007). I dag har dock sociokulturella synsätt kritiserat 

modet som ett resultat av den globala marknadsekonomin (Clancy, 2008; Craik; 1994). 

 

Simmel (1986) granskar tillgången till modet som en naturlig och på något vis självklar del 

av individens ekonomiska position. Jag anser dock att Simmels syn på modet som ett 

fenomen som alltid präglas av en dualism, och frågan om att tillhöra eller inte tillhöra är 

mycket relevant än i dag. Även om modet i dag inte längre kan ses som en mekanism som 

tydligt rör sig uppifrån ner, anser jag den vara betydande i fråga om valmöjligheter. En 

person med ekonomiska tillgångar har möjlighet att välja vad den tar åt sig och vad den 

förkastar i modeväg. Premisserna för användandet av mode är olika och beroende av 
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individens socioekonomiska bakgrund. Även synen på modet som en mekanism med 

bakomliggande ekonomiska och sociala strukturer stämmer överens med den sociologiska 

synen på modet i denna studie.  

3.5 Smak som ett medel för distinktion  
 

Den franske sociologen och antropologen Pierre Bourdieu har utförligt forskat i den kultur 

som råder i det franska samhället, med fokus på människors dagliga liv inom familjen, 

arbetet och skolan. Med kapital avser Bourdieu (1984) olika tillgångar som kan vara 

antingen materiella eller immateriella och som har ett symboliskt värde. Dessa kapital 

skiljer sig beroende på individens uppväxt, sociala klass och utbildningsnivå. Bourdieu 

anser att våra uppfattningar om smak står i relation till våra sociala positioner i samhället 

som styrs av socialt, kulturellt och ekonomiskt kapital. Vi använder oss av dessa kapital ute 

på fältet (field) som kan vara en skola eller en arbetsplats. På vilket sätt vi fungerar och 

använder våra kapital har att skaffa med vår habitus, som i sin tur är beroende av dessa 

olika kapital. (Bourdieu, 1984)  

 

En individs kulturella kapital definieras alltså av individens bakgrund. Om en person är 

uppväxt med högkultur som klassisk musik, opera och teater är detta naturligt en del av 

individens kulturella kapital. Det sociala kapitalet är bundet till individens sociala fält i 

vilken ingår släktband, vänskap och sociala kontakter. Med det ekonomiska kapitalet avses 

de ekonomiska tillgångarna som individen har till sitt förfogande, samt en kännedom om 

ekonomins spelregler. Enligt Bourdieu samspelar dessa kapital sinsemellan och vad som 

anses vara god smak definieras alltid av en rådande norm i samhället. Bourdieus viktigaste 

resonemang är att olika kapital förändras eller får en status som symboliska kapital direkt 

då de tillsätts värde i ett sammanhang. Detta värde bestäms av den sociala gruppens 

uppfattningar.  På så vis vill vi investera i ett visst symboliskt kapital eftersom det anses ha 

värde just då, våra val styrs alltså av socialt konstruerade symboliska kapital. (Bourdieu, 

1984) 

 

I samhället fungerar vi på olika fält där var och en av oss har ett utrymme, detta utrymme 

definieras av så väl social klass som den tillgång av olika kapital vi kan uttrycka genom 

våra sociala relationer. Människor samverkar i sina sociala relationer genom de dagliga 

praktiker hon deltar i. Genom medverkandet i detta fält styrs människans sociala aktioner 



32 
 

av hennes placering på fältet. Habitus anses vara omedvetna, medvetna och nedärvda 

handlingar och val en individ gör. Habitus fungerar som en särskiljare och markerare av 

skillnader och likheter i vårt dagliga liv och hör därför samman med smak.  Enligt 

Bourdieu är smak förmågan och tendensen att anamma en viss kategori av grupperingar 

och grupperande gällande objekt och praxis. Habitus har en avgörande del i att skapa 

individens premisser i fråga om livsstil och smak. Vår habitus har även nästlat sig in i oss i 

en tidig ålder, och att övergå från en habitus till en annan är näst intill en omöjlighet. 

(Bourdieu, 1984) 

 

Bourdieu (1984) lyfte fram betydelsen av smak i de olika fält som individer verkar inom. 

Bourdieu ser våra kulturella behov som en produkt av vår uppväxt och utbildning. 

Eftersom vi sedan barnsben lärt oss att föredra en sak framför en annan, gör vi det även i 

ett senare skede av livet. Om en person vuxit upp med att gå och lyssna på opera är detta 

en del av personens kulturella kapital som återspeglas i dennes habitus och som den 

möjligtvis  överför  till  sina  egna  barn  i  ett  senare  skede.  Genom sitt  empiriska  arbete  har  

Bourdieu påvisat att kulturella praktiker och smakvanor är förenat med individens 

utbildningsnivå. Det kan handla om vilken konst eller musik vi tycker om eller besökandet 

av museèr, konserter och läsandet av litteratur. På så vis blir också konsumtionen en fas i 

en kommunikationsprocess, där tydandet av koder ses som en handling. Förmågan att 

kunna läsa av olika symboliska innebörder kräver i sin tur ett behärskande. Bourdieu ser 

smak som ett bemästrande av fördelningar som möjliggör att individen intuitivt kan se vad 

som kommer att hända, därmed kan individen anpassa sig och överta en given position i ett 

socialt utrymme. Detta kan ses som ett socialt orienterande som vägleder innehavarna av 

ett givet socialt utrymme gentemot de sociala positionerna anpassade till den egendom 

individerna innehar, vilket Bourdieu (1984) kallar  “a sense of ones`s place” (s. 466). En av 

smakens funktioner är distinktion som upprätthåller och är en del av vår sociala ordning. 

Distinktionen angående konsumtionen av konst och annan kultur fyller en social funktion, i 

och med att det legitimerar sociala skillnader i samhället. (Bourdieu, 1984) 

 

Genom ett stort data insamlat 1963 och mellan 1967 och 1968, med 1.217 deltagare 

granskade Bourdieu hur de kulturella kompetenserna tar sig i uttryck genom de föremål 

som konsumerades, hur dessa konsumerades samt variationen mellan vem som konsumerar 

och vad. I studien ingick frågor om allmän smak så som musik och konst, samt 

personligare smak med kategorier som mat, möbler och kläder. En av slutsatserna var att 
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de kulturella praktikerna är mycket starkt sammankopplade till utbildningsnivå 

(kompetens) och till individens sociala bakgrund (föräldrarnas yrkesområde). Den andra 

slutsatsen var att betydelsen av social bakgrund inverkade på individens smakpreferenser. 

Personer med samma utbildningsnivå hade likartade uppfattningar om kulturella praktiker 

och smakpreferenser, vilka blev tydligare desto längre man frånskred de bekanta och mest 

legitima områdena av kultur. (Bourdieu, 1984) 

 

Även frågan om hur vi vill presentera vårt sociala utrymme åt omgivningen, kan vara ett 

sätt att särskilja på vår egen status från lägre samhällsklasser. Individens estetiska smak 

definieras alltså av den socioekonomiska grupp hon tillhör. Bourdieu (1984) anser att 

samhället även har en särskiljande funktion så till vida att vissa attribut tilldelas eliten i 

samhället, dessa attribut formas alltid av den dominerande klassen. Bourdieu betonar 

vikten av uppväxten och på vilka sätt en individ erhåller kulturellt kapital. Värderingar, 

normer och estetisk smak definieras av de äldre och accepteras av de yngre i familjen och 

släkten, på så vis sker det även en reproduktion från en generation till en annan. (Bourdieu, 

1984) 

 

Peterson  och  Kern  (1996)  hör  till  dem  som  kommit  att  kritisera  Bourdieu.  Peterson  och  

Kern granskar förändringar i kulturella smaker utgående från begreppen Highbrow och 

Lowbrow taste i USA. Med Highbrow avses den intellektuella överklass smaken medan 

Lowbrow hänvisar till den mer obildade smaken.  I en studie som Peterson och Simkus 

utförde år 1992 angående musiksmak visade det sig att skaran tillhörande Highbrow även 

är mer sannolik att delta i aktiviteter som ingår i Lowbrow smak. De som representerade 

överklass smak besökte högkultur som teater, balett och föreställningar inom klasisk musik 

och opera i större utsträckning än de andra som deltog i studien.  Snobben inom den 

högkulturella smaken var den som inte deltog i något som var kopplat till lägre kultur.  

Med Lowbrow avsågs fem musikstilar så som country, rock, bluegrass, gospel och blues 

(Peterson & Kern, 1996).  

 

Studien visade att det skett en stor förändring i fråga om hur många tillhörande Highbrow 

smak hade börjat fattat tycke musik av Lowbrow genren. Medeltalet angående val av 

Lowbrow musik från en studie utförd 1982 var 1,74 medan den år 1992 var 2,23. Även 

andra grupper valde mer Lowbrow musik men valet hade ökat mest i de tillhörande 

Highbrow kategorin. Detta fenomen kallar Peterson och Kern för Omnivouresness vilket 
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kan översättas som allätare. Studien visade också att födelsedatum inte har en signifkant 

betydelse,  och  därför  förkastar  han  idèn  om  att  förändringen  skulle  baseras  på  en  

generationsklyfta. Slutsatsen var att högkulturens förespråkare verkade vara på väg att bli 

mer allätare inom musiksmak.  Att vara allätare är dock inte liktydigt med att föredra en 

musikstil utan ett kritiskt förhållningssätt. Enligt Peterson och Kern handlar det om en 

öppenhet för nya stilar hos individen. Detta skifte i smaktycken borttar inte en distinktion 

men ger en antydan om ett nytt set av regler i de symboliska begränsningarna.  Peterson 

och Kern kritiserar Bourdieus (1984) syn på smak som något som vore ogenomträngligt 

och  statiskt  där  snobbarna  inom  eliten  har  all  makt.  En  person  tillhörande  Highbrow  

kategorin är inte en extrem entusiast av t.ex. country musik på samma sätt som en trogen 

fantast identifierar sig själv med genren. Personen i Highbrow kategorin ser i stället på 

musiken som intressant och uppskattar samt kritiserar fenomenet i ljuset av den kunskap 

personen har i fråga om musikstilen. Peterson och Kern (1996) uppskattar att 

förvandlingen från snobb till allätare har att göra med strukturella skiften och förändringar 

av värderingar, politik och statusgrupper.   

 

Även om modeteoretiker aktivt anammat Trickle down teorin och synen på kollektivt urval 

gällande modets mekanismer har dessa även kritiserats. Forskare har ansett att de klassiska 

modeteorierna i för hög grad varit förankrade i uppfattningar om att klyftan i social klass 

förklarat och definierat modet som samhälleligt fenomen. Forskare har hävdat att 

klasskillnader trots allt endast är en av förklaringarna till de beteenden som innefattas i 

modets karaktär. Synen på modet som ett kretslopp där den återkommande ordningen rör 

sig uppifrån ner kan inte förklara hur manifestationen av klasskillnader kommer till 

symboliskt uttryck i nya stilar och modeinfluenser hos individen. De klassiska teorierna 

lyckas heller inte förklara sådana modefenomen som rör sig nerifrån upp och upptas av 

eliten (Bubble up-, eller Trickle up-theory). I dessa modernare synsätt anses vissa element i 

modet röra sig nerifrån upp. Ett stilfenomen eller ett plagg som fått sin början i t.ex. en 

subkultur upptas av eliten i samhället. Ett bra exempel på ett sådant klädesplagg är jeans, 

ett par omtyckta byxor som nådde popularitet hos ungdomar, filmstjärnor, rockmusiker och 

rebeller, och som senare även övertogs av så väl äldre människor som överklassen. (Craik, 

2009) 
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Riie Heikkilä (2011) har i sin doktorsavhandling granskat finlandssvenskars smak med 

utgångspunkt i Bourdieus teorier.  Hon studerar ifall språket kan fungera som ett medel för 

distinktion med utgångspunkt i det kulturella kapitalet. Forskningen angående den 

finlandssvenska livsstilen och smakuppfattningar har enligt Heikkilä hamnat i skymundan. 

Heikkilä granskar finlandssvenskarna som en heterogen grupp där det finns 

socioekonomiska skillnader och ser inte finlandssvenskarna som en enhetlig grupp. På 

basis av fokusgruppintervjuer med olika finlandssvenskar och finskspråkiga runtom i 

landet kom hon fram till att finlandssvenskarna är en mycket splittrad grupp gällande smak 

och kultur. Heikkilä (2011) fann stora skillnader i fråga om intressen, hobbyn, 

kulturkonsumtion och livsstil bland finlandssvenskarna.  

 

Heikkilä (2011) anser att språket fungerar som en distinktion angående smak enbart i fråga 

om  den  finlandssvenska  medelklassen.  I  hennes  resultat  kom  hon  fram  till  att  det  

finlandssvenska i sig inte räcker som distinktion för smak eller kulturell konsumtion. Det 

visade sig att finlandssvenskarna hade mycket varierande åsikter om smak. Den 

finlandssvenska medelklassen uttryckte en välvilja mot olika smakpreferenser och man var 

noga med att inte smutskasta någon. Däremot var kvinnor tillhörande den finlandssvenska 

eliten inte rädda för att påpeka skillnader i bra och dålig smak (Heikkilä, 2011). Även om 

Heikkilä (2011) avser att det inte finns en enhetlig distinkt smak bland finlandssvenskarna, 

kan man fråga sig om medeklassens försiktighet att inte smutskasta någon indikerar på en 

uppfattning om rådande smakpreferenser? Tydligt var också att kvinnorna från överklassen 

uttryckte skarpa distinktioner mellan sig själv och andra (Heikkilä, 2011).  

 

De centralaste teorierna i denna studie utgörs av viktiga frågeställningar angående synen på 

flickans roll, position och betydelse i flickforskningen, ungdomsforskningen samt i den 

samhälleliga diskursen. Även problematiken med olika tolkningar och definitioner på 

flickskapet är av vikt i denna studie.  Statusgruppers inflytande i skolan i fråga om 

tillhörighet och utanförskap skapar i denna studie en ram för de samtidigt noggranna, 

diffusa och emellertid outtalade regelverk som finns inom skolans väggar, bortom den 

konkreta undervisningen. Identiteten i relation till kläder och stil i skolan och privatlivet 

ses som ett komplext nätverk, där social klass, kön, umgänge, medier, populärkultur och 

statusgrupptillhörighet alla har en inverkan på individen. Dock ses individen inte som en 

passiv mottagare för alla de gränslösa varianterna för stilproduktion. Identitet skapas i 

samspel med andra, och när det individuella och unika sammanförs med de sociala 
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mekanismerna bakom modet, ställs individen för en kamp om att stå ut eller passa in. De 

klassiska sociologiska synerna på mode och smak är relevanta eftersom social klass har en 

betydande roll i fråga om kläder, stil och identitet.  

4. Metodologiska utgångspunkter 
 
I det följande börjar jag med att redovisa för etnografisk forskning. Jag beskriver 

karaktären i etnografisk forskning, samt redogör för deltagande observationer, fältarbete 

och forskarens roll på fältet för att ge en tydligare insyn i dessa forskningsmetoder.  Den 

kvalitativa forskningen fungerar som ett paraply vilket under begreppen etnografi, 

deltagande observation och fältarbete sammanvävs, även om jag försökt lyfta fram deras 

särdrag enskilt. Därefter tar jag upp användningen av dagböcker som forskningsmetod. 

Vidare övergår jag till att beskriva skolan som forskningsmiljö, skolans atmosfär samt 

processen gällande sampel, urval och genomförandet av studien. Slutligen redogör jag för 

etiska aspekter och beskriver de använda analysmetoderna.  

4.1 Etnografisk forskning 
 
Enligt Delamont (2004) fungerar den kvalitativa forskningen som ett övergripande begrepp 

för termerna etnografi, deltagande observationer och fältarbete, även om alla står i nära 

relation till varandra.  Etnografin har utvecklats ur den antropologiska 

forskningstraditionen och kommit att få fotfäste som en kvalitativ forskningsmetod. Inom 

antropologin var det vanligt att forskaren utförde fältarbete, som innebar ett aktivt 

närvarande inom olika kulturella grupper under en längre tidsperiod. I fältarbetet ingår 

deltagande observationer, intervjuandet av informanter, samt dokumentation och 

beskrivning av de artefakter och den omgivning man befinner sig i. I dag används även 

fotografi, fokusgruppintervjuer och journaler i större utsträckning inom den etnografiska 

forskningen (Hatch, 2002). Etnografi, deltagande observationer och fältarbete är alla 

synonymer för varandra. Enligt Delamont (2004) kan det med alla tre termer avses att 

vistas med en grupp människor under en längre tidsperiod. Genom att observera miljön och 

människorna som befinner sig i den, genom att prata om vad de gör, hur de tänker, vad de 

känner och säger kan forskaren nå värdefull kännedom om hur människorna ser på sin 

egen värld. Genom deltagandet på fältet är forskarens målsättning att förstå hur de 

studerade kulturerna fungerar, det vill säga att begripa hur världen ser ut (Delamont, 2004). 

I etnografin vill man enligt Hatch (2002) betrakta världen med de studerades ögon, som 
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forskare vill man genom att närvara under en längre tidsperiod, ta del av denna värld för att 

öka sin förståelse för det studerade fenomenet.  

 4.1.1 Karaktären i etnografisk forskning 
 

Som metod är etnografisk forskning fysiskt, emotionellt och mentalt utmanande 

(Delamont; 2004, Hatch; 2002, Kullberg; 1996, Walford; 2001). Den etnografiska 

forskningen karaktäriseras av kaos och mångfald, det är inte ovanligt att forskaren känner 

sig vilsen (Kullberg, 1996). I litteratur angående etnografisk forskning uppmanas forskaren 

ofta att träna upp sina sinnen för utförandet av observationer genom praktiska övningar på 

t.ex. bibliotek eller cafeèr (Hatch, 2002). Ambjörnsson (2004) betonar kontinuiteten i 

hennes fältstudier, där det var viktigt för deltagarna att hon var närvarande och tillgänglig 

på fältet. Enligt Ambjörnsson (2004) bör man som forskare visa ett genuint intresse för det 

samfund man studerar.  I rollen som deltagande observatör på fältet ingår ett spektrum av 

olika tankar och känslor som forskaren tacklas med. Det är inte konstigt att man känner sig 

osäker, otrygg och på ett sätt hemlös, eftersom vistelsen i den observerade miljön till stor 

del handlar om att navigera sig fram, att plocka ut essensen ur helheten för att kunna se på 

världen inifrån.  

 

Gordon et al. (2002) uppmanar forskaren på fältet gentemot kritisk självreflektion. 

Forskarna lade själva märke till att de stökiga pojkarna ofta var det som fångade 

uppmärksamheten hos forskaregruppen i skolan. Genom att medvetandegöra våra egna, 

ofta dolda och undanskjutna erfarenheter kan vi fästa blicken på dessa problemställningar 

(Gordon et al., 2002). Det viktigaste är att inte försöka dölja dessa sätt som vi ser världen 

på,  utan  att  lyfta  korten  på  bordet,  i  stället  för  att  begrava  och  förtränga  dem.  Synen  på  

forskarens roll har ett samband med det forskningsparadigm forskaren ter sig till. Jag delar 

Habermas (1972) syn på att samhällsvetenskapen inte kan vara objektiv och värderingsfri. 

Enligt Habermas är kunskap och intresse nära sammanfogade, vilket bör ses som en fördel. 

Forskarens värderingar ligger alltid som grund för det vetenskapliga arbetet och Habermas 

finner det omöjligt att se forskarens funktion avskild från det övriga samhället. Habermas 

framhäver att forskarens värderingar aldrig kan vara neutrala, därför är det viktigt att 

klarlägga vad våra värderingar som forskare innebär. Vidare anser Habermas (1972) att vi 

ett ansvar som forskare i fråga om hur vi kommer att använda oss av forskningens kunskap 

och resultat för att åstadkomma en förändring i samhället.   
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4.1.2 Deltagande observationer 
 

Enligt Ambjörnsson (2004) är fördelarna med deltagande observationerna många. Att 

greppa det ofta outtalade, det svårformulerade eller att enbart kunna se betydelsen av det 

kroppsliga  är  faktorer  som  Ambjörnsson  lyfter  fram.  Nedan  har  jag  valt  att  citera  

Ambjörnsson (2004) för att ge en bild av styrkan i deltagande observationer i skolmiljö: 

 
Det handlar om kroppars rörelser i rummet; om hur vassa blickar, införstående 

nickar, en kylig stämning eller reaktioner på ett slarvigt noppat ögonbryn 

säger något väsentligt om de ramar inom vilka tjejerna skapar genus. 

Observationen ger också viktiga insikter i diskrepansen mellan den offentliga 

retorik som ofta genomsyrade talet inför lärare och skolpersonal och det man 

uttryckte i mindre formella sammanhang, bortanför de vuxnas kontroll. (s. 39) 

 

Enligt Kullberg (1996) kan deltagande observation tolkas som ett övergripande begrepp för 

de tekniker som används i etnografisk forskning, eftersom forskaren i fältarbetet lyssnar, 

talar och observerar intensivt. Delamont (2004) anser att det inom den etnografiska 

forskningen är viktigt att vi som forskare använder oss av alla våra sinnen, så som hörsel-, 

lukt-, syn-, smak-, och känselsinnet. Vidare anser Delamont (2004) att de sociala 

vetenskaperna vore rikare om vi även bemästrade skrivandet för att detaljrikt återge de 

erfarna upplevelserna av fältarbetet. Ambjörnsson (2004) poängterar att benämningen 

deltagande observationer emellertid kan väcka fel associationer. Även om Armbjörnsson 

befann sig rent fysiskt på ett gymnasium i Sverige, deltog hon aldrig i det arbete som 

eleverna utförde. Däremot skriver Ambjörnsson (2004) att hon försökte delta i olika 

sociala sammanhang, där hon samlade in sitt material.  

4.1.3 Fältanteckningar 
 

Som forskare gör vi ett selektivt val i fråga om vad vi lyfter fram och vilka detaljer vi 

fokuserar på i anteckningarna. På så sätt är observationerna alltid en subjektiv 

representation av verkligheten (Emerson, Fretz & Shaw, 2007). Att närvara på fältet kan 

även medföra problem och ofta upplever forskaren en ”kulturchock” vid första kontakten 

till fältet. Frågeställningarna angående rollen som forskare är heller inte problemfria. Bör 
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forskaren vara passiv och hålla till i bakgrunden, eller aktivt delta i olika händelser. Var 

går gränsen för att vara en i gänget, en kompis eller en forskare. Eftersom forskaren ofta är 

närvarande på fältet under långa tidsperioder, kan denne knyta starka band till gruppen och 

uppleva svårigheter med att lämna gruppen (Delamont, 2004). 

 

Hatch (2002) är noggrann med att framhäva vikten av att renskriva fältanteckningarna så 

snabbt som möjligt efter att ha vistats i den observerade miljön. Hatch har själv som 

princip att inte närvara på fältet innan han renskrivit fältanteckningarna från den senaste 

gången. Ambjörnsson (2004) beskriver problematiken med att göra anteckningar i en 

skolmiljö. Forskaren har inte alltid möjlighet eller vilja att skriva ner det observerade i 

samma stund. Om forskaren hör en viktig diskussion eller händelse vill man inte avbryta 

för  att  skriva,  utan  man strävar  efter  att  skriva  ner  det  så  snabbt  som möjligt  efteråt.  Att  

alltid gömma sig bakom sitt anteckningshäfte kanske inte är det bästa sättet att väcka 

förtroende. Ambjörnsson (2004) växlade med att använda bandspelare och fältanteckningar 

för att hitta en passande teknik i de varierande situationerna på fältet.  

4.2 Dagboken, i gränslandet mellan det privata och offentliga 
 

Med hjälp av dagböcker kan forskaren vinna kunskap om fenomen som annars vore 

svårtillgängliga för forskaren.  Dagböckerna baserar sig på människors aktiva deltagande 

och personliga dokumentationer av vardagslivet. Dagböckerna ger även möjlighet att 

studera fenomen som sker på olika platser, och framför allt på platser där forskaren inte 

kan närvara (Mattelmäki, 2006).  Med begreppet Design empathy avses ett holistiskt och 

empatiskt synsätt där man vill se deltagarna som människor med äkta känslor, snarare än 

statistiska försökspersoner. Genom att kombinera dagböcker med traditionellare 

forskningsmetoder så som observationer och intervjuer, kan forskaren nå en mångsidig 

insikt för människors livsstilar samt en mer djupgående förståelse av människors 

erfarenheter (Mattelmäki & Battarbee, 2002).  

 

Ursprungligen skapades Probes (designsonder) som ett  alternativ och som motvikt till  de 

mer traditionella metoderna som användes inom forskning på fältet för användbarhet. 

Termen har sitt ursprung i tanken om att en automatisk inspelningsenhet skickas till okänt 

territorium vart mänskliga forskare inte har tillträde, där samlar enheten upp provbitar som 

sänds tillbaka till forskaren. Avsikten är att dagböckerna skall uppmuntra och stödja 
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självreflektion samt dokumentation av det egna livet. En central tanke i användningen av 

dagböcker är även att deltagarna blir mer medvetna om sina tankar, känslor och 

erfarenheter, när de blir ombedda att verbalisera och uttrycka dem. Att uttala sig om de mer 

personliga aspekterna av det egna livet i en dagbok, kan även kännas mer obehindrat än att 

uttrycka sig verbalt. På så vis bidrar dagböcker till en subjektiv inblick i de studerade 

människors liv. (Mattelmäki & Battarbee, 2002) 

 

Det finns många olika former av dagböcker och journaler som används i forskning. 

Dagböckerna kan användas för att kvantitativt mäta olika saker i en människas liv, dessa 

typer av dagböcker är vanliga framförallt inom fälten för psykologi, hälsovård och medicin 

(Alaszewski, 2006). I denna studie har jag inspirerats av forskningsfältet för formgivning 

där begrepp som empati, känslor och användbarhet är centrala. Jag anser att det holistiska 

synsättet på människan, samt betonandet av dagbokens visuella uttryck och användbarhet 

med avsikt att uppmuntra deltagarna till ifyllandet, är passande även för syftet med denna 

studie. Gemensamma drag för alla dagböcker i forskning är att de har en regularitet och ett 

mönster och att ifyllandet sker under en viss tid, vilka kan delas in enligt dagar eller olika 

händelser. Dagböckerna är alltid personliga, individen har tillgång till dagboken och 

bestämmer själv vem annan hon eventuellt ger den tillträde. Viktigt är även att dagboken är 

samtida med de händelser som sker runtom personen, så att informationen är tillförlitlig. 

Alla dagböcker har även drag av journaler, som kan fånga upp individens händelser, 

aktiviteter, interaktioner, intryck och känslor. I dag kan dagböcker ta former mellan allt 

från traditionellt handskrivna till audiovisuella dagböcker innefattande rörlig bild.  

(Alaszewski, 2006) 

I Finland har Sari Östman (2008) granskat självbiografiska berättelsers tradition och 

använt sig av begreppet elämäjulkaiseminen. I forskning på området sammanbinds 

nätdagböcker ofta som en annan version av pappersdagböcker, med rötter i traditionen 

journal intime. År 1948 särskiljde Geroges Gusdorf dagböcker enligt rapporterande 

(journal externe) och personliga (journal intime). Nedan beskriver Josè van Dijck (2004) 

den traditionella synen på dagböcker: 
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For centuries, the diary has been characterised as a private, handwritten 

document that chronicles the experiences, observations and reflections of a 

single person at the moment of inscription. Although the diary as a cultural 

form is varied and heterogeneous, it is typically thought to represent the 

record of an ‘I’ who constructs a view on him/herself in connection to the 

world at large. Diary writing, as a quotidian cultural practice, involves 

reflection and expression; yet it is also a peculiarly hybrid act of 

communication, supposedly intended for private use, but often betraying an 

awareness of its potential to be read by others. (s. 1) 

Dagböckerna som användes i denna studie befinner sig någonstans i gränslandet mellan det 

intima och offentliga. Dessa dagböcker skilde sig dock från privata dagböcker i 

skrivbordslådan, eftersom flickorna var medvetna om att dagböckerna kommer att 

användas i forskning och i första hand läsas av mig. Dock kännetecknades dagböckerna av 

en intim känsla som är typisk för den traditionella handskrivna dagboken. Forskning har 

påvisat att flickor och kvinnor skriver och uttrycker sig på ett annat sätt än pojkar i 

uppsatser och studiedagböcker. Flickor skriver även dagböcker på fritiden i större 

utsträckning än pojkar (Gannett; 1992, Merisuo-Storm; 2006). På senare tid har man inom 

forskning argumenterat att en individs läsande och skrivande aldrig kan vara heltäckande 

personligt eller privat, eftersom jaget i sig är en social konstruktion. Det 

sociokonstruktivistiska synsättet utmanar det traditionella konceptet av en dagbok som 

skrivs i all hemlighet, utan publik. Dagboken har även fått en stämpel för att vara feminin, 

trivialiserande och för att ha en allt för bekännande karaktär, som inte ansetts vara en viktig 

eller värderad kunskap i skolan (Gannett, 1992).   

4.3 Skolan som forskningsmiljö och tillgång till fältet 
 
Tillgången till fältet är ett av etnografens viktigaste redskap. Även efter att ha fått tillstånd 

för att praktiskt utföra forskningen från en högre instans, måste forskaren under hela 

processens gång ytterligare förhandla sig fram för att få tillträde till att observera på 

lektioner, samt till att intervjua elever och lärare. På en djupare nivå kan denna tillgång ses 

som en process där relationen byggs upp mellan forskaren och människorna i den forskade 

miljön. Avsikten är att elever, lärare och skolpersonal börjar lita på forskaren i den mån att 
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de är öppna och ärliga i fråga om deras tankar och uppfattningar. Typiskt inom etnografin 

är att forskaren har ett intimare samarbete med vissa lärare och elever som byggts upp i 

denna process av tillit (Walford, 2001). Min tid på fältet överrensstämmer med de typiska 

drag som t.ex. Walford beskriver i den etnografiska metoden. Det som Walford (2001) 

beskriver som att förhandla sig fram på fältet blev också ett bekant fenomen för mig:  

 
De första gångerna är frustrerande, ingen verkar ge mig tillstånd att ta ut sina elever: 
”näääää det går inte”,”inte nu de ska skriva för brinnande hand”, ”helst inte nu, för vi 
har prov på kommande”, ”nej, inte nu för vi ska se på film”, ”näää, nu ska vi göra 
experiment”. Har även börjat fråga rakt ut men väldigt ödmjukt: ”hej, vad gör ni i dag”, 
L: ”i dag ska vi det och det och det”, P: ”okej, jag tänkte om jag kunde ta ut någon”, L: 
”vem då”, P: ”tjaaa, det är en flickas tur den här gången, fast Viola”(har tagit ut turvis), 
L: ”joo, då så. Viola är så duktig så det spelar ingen roll, hon kan ta igen det sedan”. På 
wc:n efter en lektion säger en av lärarna: ”nå vi får se nu om hon lär sig, då hon nu en 
gång missade, vi ska hoppas det”, P: ”mmmmm…tack för att jag fick ta ut”. Nästan alltid 
har jag dock fått vänta på att läxförhör skall vara över, på att läxorna är kollade och på 
att uppgifterna är givna. En gång var jag i skolan en hel dag utan en enda intervju, en 
annan dag var jag där en hel dag med en intervju och en annan dag ignorerade läraren 
min förfrågan genom att först ha gett uppgiften och kollat läxorna, då hade de redan gått 
45 min. Då kunde jag inte ta ut någon utan att det skulle krockat med den kommande 
timmen. (Blandade observationer, april 2011) 

 

Eleverna berättade åt mig om de hade svårt i något ämne eller inte ville missa något ämne 

som var viktigt för dem, eller där de fick göra något extra roligt just den dagen. Jag blev 

även nekad tillträde till deltagandet på vissa lektioner:  

 
Anländer till skolan. Jag har som avsikt att vara med på en lektion med en mer okänd klass 
eftersom de då är tillsammans med sina klassföreståndare. Har tänkt att jag då kunde säga 
några ord om forskningen också. Ser klassföreståndaren i lärarrummet. Går fram och 
frågar: ”Hej, jag såg att du har lektion med din egen klass nu, och jag skulle gärna 
komma med”, L: ”jag har ogärna gäster på mina lektioner, så helst inte”, P: ”okej”, K: 
”så att om det inte är ett helt måste så, dessutom har vi presentationer nu”, P: ”men då 
respekterar jag det och går med i nån annan klass i stället”. (Observationer från 
lärarrummet, dag 19, 12.11.2010) 

 

Med skolans rektor hade vi kommit överens om att jag skulle vara försiktig med att plocka 

ut elever från matematik, fysik-, och kemilektioner, åtminstone elever med svagare 

kunskaper i ämnet. Under provveckor undvek jag även att plocka ut elever. I början av 

mina deltagande observationer upplevde jag samma symptom som ett flertal forskare 

skrivit om tidigare; ångest, magont och sömnlösa nätter. Även antropologen Malinowski 

som anses vara en vägvisare inom etnografin upplevde likartade känningar.  Forskaren 

befinner sig ständigt i en obalans mellan att vara en bra kompis och en forskare som vill ha 
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svar på vissa frågeställningar, på så vis måste forskaren ständigt vinna över människor till 

sin sida genom att möta känslor, tankar och intimeter av olika slag (Walford, 2001). 

 

Det fanns lärare där samarbetet fungerade utmärkt från första början och vilka utan hela 

projektet inte skulle ha förverkligats. Detta kunde synas i att läraren frågade åsikter av mig, 

mer än gärna ville att jag skulle delta i klassens evenemang, eller bad mig hjälpa till med 

något praktiskt. En stor del av det arbete som jag utförde på fältet, krävde samarbete och 

engagemang också från lärarnas sida. Det var även dessa lärare som lät mig använda deras 

lektionstid, som lät mig plocka ut elever och som hjälpte med lovblanketter, kopierandet av 

uppsatser och annat som kom upp i skolan. När jag väl lärt mig vilka lärare samarbetet 

funkade med, fokuserade jag på detta samarbete under året i skolan:  

 
Ser en av lärarna på vägen och vi går tillsammans till skolan. Läraren berättar att det inte 
är skola på fredagen: ”så då ska du inte komma hit”. Jag nickar och säger att jag inte 
alltid vet om allting som händer eftersom jag inte får all information, läraren nickar och 
säger: ”du borde ha någon egen informatör men alltså e det något så fråga bara mig, det 
e helt okej” (hjälpsamt tonfall). Jag tackar. (Observationer från vägen till skolan, dag 9, 
24.9.2010) 
 
Läraren nickar välkomnande och säger: ”Välkommen Pia, i dag ska vi faktiskt tala om hur 
man kan påverka med konst i samhället, så det blir spännande”, P: ”va roligt”. Sätter mig 
bredvid en av pojkarna. (Observationer från samhällsläran, dag 21, 23.11.2010) 

 

4.3.1 Beskrivning av skolan 
 

Skolan låg i huvudstadsregionen och kommunikationsförbindelser fanns nära till hands. 

Majoriteten av eleverna hade för det mesta gjort sina läxor som granskades gemensamt 

med läraren under lektionstid. Om någon inte hade gjort sina läxor var det mer ett undantag 

än ett vanligt förekommande fenomen:  
 
Flickorna frågade upprepade gånger om de ska skriva upp, vad de skall skriva upp, om 
detta kommer i provet. Alla i klassen skrev av och var tysta om de inte markerade. De 
ställde självmant frågor och verkade genuint intresserade av ämnet. (Observationer från 
religionslektionen, dag 1, 18.8.2010) 

 

Skolan arkitektoniska struktur tillförde en känsla av hemtrevlighet och kontroll av det som 

pågick i skolan, skolbyggnaden var inte så stor och det var lätt att hitta fram till olika 

klassrum och andra utrymmen. I mitten av skolan fanns en aula som ofta fungerade som 

mötesplats för eleverna. Ljudnivån i skolan var av det lugnare slaget, och det var ytterst 
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sällan som man hörde skrik, spring eller bråk i korridorerna. Det fanns få elever som skilde 

sig från mängden i fråga om etnisk bakgrund eller andra utseendemässiga faktorer.  Det 

framkom ett tydligt mönster av återkommande klädmärken och utseendemässiga faktorer 

som var speciellt synligt bland flickorna i skolan:  

 
Jag gick och satt mig utanför klassrummet i god tid innan lektionen började. Där satt ett 
gäng på 5 flickor. De hade håret i hästsvans och tre av dem hade nästan likadana skor 
(lätta sportskor) men i olika färger. De lyssnade på en av flickornas i-pod och delade på 
hörlurarna och sjöng med. Pojkarna som kom emot klassen höll sig längre bort. Alla 
elever var prydligt klädda. Märken som Paul Frank, Nike, Fred Perry och Lacoste var 
vanliga. En av pojkarna hade långt hår i hästsvans och klädde sig enbart i svart. Fyra av 
flickorna hade pärlörhängen. Alla flickor hade handväskor av bättre kvalitet, ingen hade 
ryggsäck. Flertalet av flickorna hade också armband och halsband i guld eller silver. 
(Observationer från korridoren, dag 1, 18.8.2010) 

 

En annan röd tråd som framkom genom deltagande observationer, informella samtal, elev-, 

och lärarintervjuer var en inre gemenskap som var närvarande i skolan. Kärnan i denna 

gemenskap utgjordes av dem som bott i samma område redan som barn, och fortsatte till 

skolan som var nära belägen till hemmet. De elever som kom till skolan från ett annat 

ställe, kände att de inte blev inkluderade i denna gemenskap. Det fanns ett populärt gäng 

som fick benämningen IT-gänget eller innegänget. Det var innegänget som hade mest makt 

i skolan och som ordnade fester, och bestämde vem i skolan som blev bjuden till festerna.  

4.3.2 Sampel, urval och genomförandet av studien 
 

Tiden  under  hösten  2010  gick  främst  åt  till  att  närvara  på  lektioner  av  olika  slag  för  att  

kunna göra ett beslut om vilka lektioner som var relevanta för forskningen att delta i, samt 

för att kunna göra ett beslut om vilka elever jag skulle fokusera på ytterligare. Eftersom jag 

inom ramen för FIR befann mig på högstadiet under läsåret 2010-2011 var jag redan ett 

bekant ansikte för många av eleverna. Ansökningen om forskningstillstånd av skolan och 

kommunen hade redan gjorts under våren 2010 inom forskningsprojektet. I augusti 2010 

deltog jag på årets första lärarmöte där jag presenterade avsikten och syftet med 

forskningen samt min kommande roll i skolan. Enligt Kullberg (1996) är det till en början 

viktigt att forskaren bekantar sig med miljön i lugn och ro i stället för att ha bråttom med 

att göra fältanteckningar. På detta vis skapar forskaren sig en bild av den miljö som 

studeras. Graden av forskarens roll på lektionstid varierar, vissa åtar sig en mer passiv roll 

till en början medan andra är mer aktiva. Det är dock vanligt att dessa roller ändrar riktning 

under tiden på fältet och båda har sina goda sidor. Är forskaren för aktiv kan denna missa 
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viktig information eftersom det inte finns tid för anteckningar, är forskaren däremot för 

passiv och sätter sig längst bak i rummet kan det vara svårt att höra vad som sägs och att 

etablera en kontakt (Hatch, 2002).  

 

Till en början präglades mitt eget fältarbete av försiktighet som en oerfaren nybörjare. Jag 

tog rollen av en observerare som inte ville vara i vägen eller störa, men försökte ändå alltid 

att sätta mig vid en sådan plats där jag kunde se och höra det som pågick i klassrummet för 

att göra fältanteckningar. Genom min närvaro på lektionerna började kontakten med 

eleverna sakta men säkert etablera sig, det kunde handla om att någon frågade vad klockan 

var eller om jag hade ett suddgummi att låna. Forskarens egen tolkning är alltid närvarande 

i fältanteckningarna och enligt Hatch (2002) är de obearbetade fältanteckningarna (raw 

field notes) alltid beskrivningar av kontexter, händelser och samtal skrivna så utförligt och 

detaljrikt som möjligt i en omgivning där saker och ting ändras i en mycket rapid takt. 

Forskaren väljer vilka detaljer som infogas eller förkastas, hur det observerade summeras, 

hur materialet framställs, vems röst som väljs samt vilka citat som används. Forskaren på 

fältet återger inte en kultur i sig utan återger det genom sin egen röst (VanMaanen, 1988). 

För denna studie arbetade jag intensivare med 13 flickor. Med hjälp av klassföreståndarna 

började jag insamlandet av lovblanketter med både föräldrars och elevers tillstånd i 

november 2010. Ribban att prata med mig i korridorerna blev mindre mellan flickorna och 

mig ju närmare våren vi kom:  
 
Lektionen tog slut och en av flickan som inte var rädd för att prata ville visa ett par skor 
hon köpt på nätet. Jag och läraren tittade. Läraren:”Va fina, kan du gå i såna höga 
klackar?”. Nanna: ”jooo”. L: ”va kosta dom?” N: ”59 euro”. L: ”OJ, men fina e dom”. 
Skorna hade hög klack, en form av festskor i gråblått med en stor blomma längst framme. 
Nanna visade mer bilder på skor: Läraren stannade upp vid ett par kängor o sade: ”Oj, 
dom var fina, va kostar dom?” N: ”99 euro”. L: ”så dyrt, i de hä lande e de nog de dä me 
att köpa dyra vinterskor när de sen ändå slits så snabbt, men fina var dom”. Flickorna 
verkade tycka de var spännande att jag var med och sa: ”hejdå” och log åt mig. Jag sade: 
”hejdå”.{Hade en stark magkänsla att jag kommer att stöta på de här flickorna igen}. 
(Observationer från bildkonsten, dag 2, 27.8.2010). 

 
Att lyckas skapa en bra kontakt med flickorna som deltog i denna studie krävde min 

kontinuerliga närvaro på fältet. Vår relation byggde på respekt och tillit från både 

forskarens och flickornas sida. Att jag visade intresse gentemot flickornas värld och de 

tankar, känslor och synsätt den innefattade möjliggjorde en dialog som blev synlig i det 

insamlade materialet. Vår kommunikation utgjordes av en sakta men säker process som i 

slutskedet även blev mer naturlig:  
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Ser Nora och de andra flickorna från samma klass, går fram till dem och sätter mig ner. 
De hälsar glatt (som om det inte vore så konstigt att jag kom dit). Jag frågar om någon 
från deras klass är med i Lucia, Nora säger att Alice är med. De säger något åt varandra 
och ibland vänds ryggarna från mig och jag kan inte höra vad de säger, men de verkar 
inte tycka att det här med Lucia är något desto märkligare. Det är inte tyst i salen, de 
flesta ser ganska uttråkade ut. Nora ser på mig och frågar: ”e du här på måndag”, P: 
”jag vet inte ännu riktigt, hur så”, N: ”jag har presentation på måndag så tänkte bara om 
du ville komma då”, P: ”aaaah, det vore roligt. Vilken lektion är det”, N: ”på 
eftermiddagen, den fjärde tror jag”, P: ”okej….äsch, jag brukar ha egen skola 
då……..(funderar)……men vet du, den gången har vi faktiskt inte något kom jag just på”, 
N: ”okej…..”, P: ”men vet du vad, jag är faktiskt bjuden på knytkalas då i andra nian men 
vi ska se om jag kan komma ändå, ska sätta det bakom örat, det skulle ju vara roligt”, 
Nora ler. P: ”hur gick praon då”, N: ”jättebra”. Det hörs ett nynnande, alla svänger sig 
om. (Observationer från Luciadagen, dag 24, 13.12.2010)  

 

Innan genomförandet av dagboksprojektet och intervjuerna diskuterade jag om temat för 

denna studie med flickorna och majoriteten hade en mycket positiv inställning till 

projektet. På förhand hade jag tänkt välja flickor från tre olika klasser i skolan. När det 

sedan var dags att samla in tillståndsblanketterna för deltagandet i forskningen av de 

flickor som jag inte ännu fått dem av, visade sig detta vara problematiskt med fyra av 

flickorna som hörde till den tredje klassen. 

 
Förra veckan var en av de svåraste dagarna i skolan hittills. Letade upp flickorna då de 
satt och hängde i en av sofforna utanför ett klassrum. Jag frågar hur det går med lov 
blanketterna och jag känner hur deras blickar letar efter marken och hur de gör sitt allt för 
att undvika min blick. En F: ”nå alltså ja vill int va me, int bryr ja mig, liksom va ja har på 
mig och så, int har jag någo o komma med”. Jag försöker säga att alla synpunkter är 
viktiga, också den om man inte tycker att kläder och stil är viktigt, och att det är intressant 
information i sig. De fortsätter med att ignorera mig. När jag frågar av en annan flicka ser 
hon på hennes kompis och jag börjar fatta att de har gjort ett gemensamt beslut på något 
plan. En tredje säger (sur ton): ”ja e så ytlig, int vill ja va me, int bryr ja mig”. Samma 
flicka som jag tidigare pratade med i korridoren ser också tvekande ut. Jag ber henne 
ännu fundera och säger att jag finns i skolan och att hon också kan ge blanketten till 
klassföreståndaren om jag inte syns till. Jag försöker säga att det skulle vara värdefull 
information om de ville vara med och att jag tror att det kan bli helt roligt och intressant. 
Hon nickar vänligt. Känner mig dock maktlös inför deras reaktioner, pluttiga munnar, 
sura tonfall och ignorerande och nedvärderande blickar. Jag känner mig mycket utsatt 
plötsligt. Efter denna händelse har jag sett tjejen som sade att hon skulle överväga flera 
gånger i korridoren men får ingen kontakt, även om jag vet att hon har märkt mig. Jag har 
också tänkt att borde jag bara ha frågat och frågat och frågat, om hon är besviken på mig 
ifall hon inte sett mig tillräckligt. Dock tänkte jag att de vet att de kan ge blanketten till 
klassföreståndaren och att jag inte vill börja truga på något på någon. Dessa flickor 
lämnas alltså utanför dagboksprojektet, tyvärr. (Blandade observationer, april 2011) 
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Intresset till att ha med flickorna från denna klass kom från de observationer jag hade gjort. 

Flickorna hade ett avvikande utseende i fråga om kläder och stil i relation till majoriteten 

av eleverna. Det kan ha varit möjligt, även om oavsiktligt från min sida att de fick känslan 

av att deras funktion i studien utgjordes av att de stack ut, att de kände sig som objekt och 

som de avvikande flickorna i projektet. Om dessa flickor kände sig avvikande från 

mängden till en början må det hända att denna känsla förstärktes av temat för denna studie. 

En annan orsak till att flickorna tappade intresset för deltagandet kan också bero på att de 

lade märke till att jag umgicks med vissa flickor som de inte tyckte om. På basis av 

flickornas önskemål kom den slutliga dagboksformen att vara i traditionellt pappersformat. 

Dagboken placerades tillsammans med en blyertspenna, en limtub, ett paket färgpennor, en 

etikett  för  namn  samt  instruktioner  för  ifyllandet  i  en  blå  papperspåse.  På  så  vis  var  

dagboken  en  del  av  ett  kit  som  var  privat  för  varje  deltagare.  Idèn  var  att  påsen  gavs  åt  

flickorna som sluten. Efter att de fyllt i dagboken gav flickorna tillbaka den åt mig i den 

slutna påsen. På detta sätt kunde jag som forskare försäkra deltagarna om att dagböckerna 

inte kunde ses av andra personer i skolan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Innehåll för dagbokskit, april 2011. 

 

Utgående från dagböckerna gjordes tolv intervjuer. Intervjuerna genomfördes i april-maj 

2011, och var till sin längd mellan 40 minuter till 1,5 h. Linnea gav aldrig tillbaka 

dagboken men hon deltar dock i denna studie på basis av intervjun till FIR. Veronika kom 

med i projektet på slutändan. Av alla de 12 dagböcker jag fick saknade två stycken de 

visuella uppgifterna men var för övrigt väl ifyllda. Eftersom jag inom FIR även hade allt 
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material jag samlat in under året i skolan till mitt förfogande genom att ha intervjuat 

flickorna en gång tidigare, har jag även använt mig delvis av dessa intervjuer då något 

relevant kommit upp. Dagböckerna skannades in för att kunna användas i digital form. 

Intervjuerna transkriberades under sommaren 2011.  

 

Sju av flickorna som deltog i denna studie gick på en klass som hade blivit stämplad som 

nörd klassen ända sedan årskurs sju. Fem av flickorna som deltog i studien gick på en klass 

som hade ett populärare rykte om sig, varav två av dessa flickor delvis tillhörde 

innegänget. En av flickorna gick på en tredje klass men hon umgicks främst med flickorna 

från den s.k. nörd klassen. Flickorna klarade sig bra i skolan och hälften klassade sig som 

tians flickor. Majoriteten av flickorna sportade och var mycket aktiva på fritiden. Flickorna 

som deltog i denna studie kom från familjer tillhörande medelklass, högre medelklass och 

överklass. Flickorna hade lätt för att uttrycka sig både verbalt och skriftligt vilket syns 

både i dagböckerna och i intervjuerna. 

4.4 Etiska aspekter 
 

På årets första lärarmöte i augusti 2010 betonade jag att jag inte är där för att utvärdera 

undervisningen, att allt data kommer att behandlas konfidentiellt och att jag kommer att be 

om lovblanketter av elevernas föräldrar för de elever som vill delta i studien. Jag nämnde 

att jag till en början kommer att närvara på lektioner i olika ämnen, och att jag utgående 

från mina observationer i ett senare skede kommer att välja ut några klasser eller vissa 

elever som jag sedan intervjuar och gör eventuella andra projekt med.  I all forskning är det 

mycket viktigt att alltid informera alla deltagare om studiens syfte, avsikt, villkor och 

genomförande (Hatch, 2002). Under hösten 2010 deltog jag på lektioner med alla nior. Vid 

deltagandet i en ny klass presenterade jag alltid mig inför klassen. Jag förberedde eleverna 

och klassföreståndaren genom att utförligare beskriva studiens syfte samt vad jag kommer 

att göra där.  

 

Alla som deltog i studien gavs pseudonymer för att skydda deltagarnas identitet. Material 

från deltagande observationer, intervjuer och dagböcker har förändrats så att det inte ska gå 

att känna igen varken skolan eller deltagaren. Jag skrev ner fältanteckningarna så noggrant 

jag kunde memorera vad som hände och vad som sagts, och enligt Hatch (2002) sparar 

omsorgsfulla anteckningar energi i forskningsprocessen på längre sikt. Alltid var det dock 



49 
 

inte passande att ha framme häftet, och i sådana situationer skrev jag ner det jag kom i håg 

i ett hörn i lärarrummet eller i lokaltrafiken på min hemfärd från skolan.  Vid behov har jag 

retuscherat bort namn eller andra faktorer som kan avslöja deltagarnas identitet.  Under 

skolåret hade jag som princip att aldrig komma för sent till en lektion jag skulle närvara på 

för att inte störa arbetsron. Till en början letade jag alltid upp läraren som ansvarade för 

lektionen jag ville delta på för att meddela om min närvaro. Vid inspelningen av 

intervjuerna gjorde jag mitt bästa för att välja ett lugnt utrymme där vi kunde prata ostört, 

p.g.a. skolans turbulenta atmosfär lyckades det dock inte alltid och ibland hände det att vi 

blev avbrutna mitt under intervjuandet. I en sådan situation pausade vi och fortsatte när det 

var passande. Åt en av flickorna har jag lovat att returnera dagboken, eftersom hon 

önskade att få den tillbaka. Jag frågade även de andra flickorna om de ville ha tillbaka dem 

efter projektet men ingen annan av dem uttryckte ett sådant intresse. Vi böt även 

kontaktuppgifter med flickorna innan skolårets slut och framhävde att de gärna får 

kontakta mig om de har frågor angående forskningen. 

 

Det finns vissa kriterier för kvalitativt data som forskaren noggrant bör begrunda i fråga 

om det arbete som forskaren utfört gör studien tillräcklig och trovärdig (Hatch; 2002, 

Punch; 2009). Vidare menar Gaskell och Bauer (2001) att frågeställningarna angående 

reliabilitet  och  validitet  i  den  kvalitativa  forskningen,  ofta  präglats  av  ett  starkt  

avgränsande från den positivistiska metodologin vilket bidragit till problematik angående 

tydliga tillvägagångssätt och genomföranden. I kvalitativt genomförd forskning granskar 

forskaren frågeställningar angående validitet och reliabilitet framför allt i relation till 

kvaliteten på datainsamlingen och i analysen av materialet. Med validitet kan man i 

kvalitativ forskning fråga sig om resultaten ger en trovärdig bild av det insamlade 

materialet, hur vet vi att vårt insamlingsinstrument verkligen respresenterar det som det har 

som avsikt att representera? Med reliabiliteten avses materialets stadga, håller resultaten i 

sig en längre tid framöver och är insamlingen utförd på ett bra sätt? (Punch, 2009).  

 

Studien får trovärdighet genom att forskaren är öppen och ärlig i beskrivningen av olika 

tillvägagångssätt under processens gång. Om forskaren inte redogör för processens 

transparens eller allmänna regler i tillvägagångssättet, eller om forskaren väljer att 

försumma viktiga detaljer från t.ex. intervjuguiden kan läsaren fråga sig om resultatet 

kommit till av en välplanerad och utförlig forskning eller om dessa enbart är produkter av 

forskaren egen fantasi? Forskaren bör även vara försiktig med att dra generella slutsatser 
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angående en större grupp människor på basis av de resultat som ett litet sampel påvisat. I 

de sociala vetenskaperna är forskarens förmåga till reflexivitet samt triangulering av olika 

teorier och tidigare forskning med resultaten i den egna studien av stor vikt eftersom det 

påvisar en mognad och tillväxt hos forskaren. (Gaskell & Bauer, 2001) 

 

Den kvalitativa forskningens kvalitet kan värderas av två allmänna kriterier som utgörs av 

trovärdighet och relevans. För att forskaren skall åstadkomma dessa bör strukturen, 

metoderna, tillvägagångssätten, analysen och rapportering alla mötas och uppfylla vissa 

standarder. I denna studie har jag strävat till att följa Gaskell och Bauers (2001) riktlinjer 

som kan anpassas till kvalitativ forskning i fråga om reliabilitet och validitet. Till dessa hör 

triangulering och reflektion av olika teoretiska och metodologiska perspektiv, synlig 

dokumentation av tillvägagångssätt, återgivandet av detaljer för datainsamling, täta 

beskrivningar av resultat, samt bevis på öppenhet och överraskningar gentemot studiens 

resultat.  Jag har försökt beskriva hela forskningsprocessen pålitligt, detaljerat, begripligt 

och kritiskt. I resultaten som framkommer i denna studie finns att finna starka samband 

med resultat från tidigare forskning. Trots att slutsatserna kan vara likartade skiljer sig alla 

forskningar från varandra, eftersom forskaren egen tolkning alltid är närvarande i 

processen. Utan forskarens egen röst kan inte en tolkning ske och eftersom tolkningarna 

inte är neutrala kan inte olika forskningsresultat reduceras under ett och samma tak, trots 

att de kan ha likheter.  

 

4.5 Analysmetoder 

 

I analys av material försöker forskaren systematiskt söka efter betydelser och meningar. 

Avsikten är att kunna förmedla det centrala innehållet till andra läsare, genom att reducera 

materialet och belysa kärnan i det som framkommit till en förståelig helhet. Enligt Hatch 

(2002) strävar forskaren genom analysen att leta efter mönster, identifiera teman, att hitta 

sakförhållanden och sammanhang. Vidare utvecklar forskaren förklaringar, gör tolkningar, 

frambringar kritik och sammanställer teorier. I denna process ingår bildandet av synteser, 

tolkningar, kategoriseringar, jämförelser, hypoteser och finnandet av likartade mönster. 

Forskarens teoretiska paradigm och ontologiska uppfattning av världen styr även 

tillvägagångssättet för analysen, dock är det viktigt att låta data besvara de frågeställningar 

forskaren vill ha svar på. Den kvalitativa analysen är ständigt pågående och tar egentligen 
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aldrig slut, det finns alltid något mer forskaren kan göra. Därför är det viktigt att inte 

avsluta analysen innan man fått svar på forskningsfrågorna. (Hatch, 2002)  

I Miles och Hubermans (1994) tillvägagångssätt för analys av kvalitativt material försöker 

forskaren hitta samband och relationer i sociala fenomen som baserar sig på återkommande 

mönster och komponenter som sammanbinds. Analysen bygger på tre olika steg som alla 

integreras med varandra under analysens gång, som pågår under hela forskningsprocessen. 

I det fösta steget reduceras data, vartefter det framställs och synliggörs med hjälp av 

tabeller,  diagram  eller  kartor  i  steg  två.  I  steg  tre  fastställer  forskaren  de  uppkomna  

resultaten. Genom att upprepade gånger synliggöra analysens process förstärker detta 

forskarens insikter om materialet (Miles & Huberman, 1994). Jag använde mig speciellt 

aktivt av listor, grupperingar och mindmaps i olika former och färger för att hitta 

kategoriseringar och kunna gå vidare i analysen. Att visualisera och synliggöra har utgjort 

en stor del av analysen i denna studie. I en tematiserande analys kommer forskaren fram 

till slutsatser genom att upprepade gånger läsa igenom data, utifrån vilket forskaren skapar 

kategorier, gör anteckningar, hittar samband och mönster. Vidare skapar forskaren 

generaliseringar och relaterar det som uppkommit till teorin (Hatch, 2002).  

Eftersom materialet i denna studie även innehöll litterärt och visuellt uttryck i dagboksform 

har jag även delvis använt mig av influenser från innehållsanalys och diskursanalys.  

Innehållsanalysen har jag använt för tolkning av text och bild i dagböckerna. Enligt 

Alaszewski (2006) kan man genom att bryta ner innehållet i dagböcker till olika 

delakomponenter för att återsamla dessa delar i en ny vetenskaplig text. Analysen påbörjas 

med att separera, särskilja och finna de olika beståndsdelarna i dagböckerna forskaren är 

intresserad av. Gemensamt för forskare som använder sig av en strukturell innehållsanalys 

för att identifiera teman och kategorier i texten, är att dagboken ses som en aspekt av en 

social verklighet. Ett vanligt problem är att innehållet i dagboken förmedlar det som 

deltagaren antar att forskaren vill veta (Alaszewski, 2006).  

 

Diskursanalysen har jag använt i analysdelen som befattar sig med definitionen på 

flickskapet, eftersom det var ett tydligt och återkommande tema i studien. Flickorna 

uttryckte explicit uppfattningar om kategoriseringar angående flickskapet i dagböckerna, 

både gällande dem själva och andra.  Enligt Foucalt (i Gill, 2000) är diskurser 

uppfattningar av verkligheten som uppstår i språket i en viss tidsera. Diskursanalysen 
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fungerar som ett tak för de många olika förhållningssätt som berör tolkning av texter. 

Utgångspunkterna på fältet för diskursanalys har sitt ursprung i olika teoretiska traditioner 

och vetenskapliga samfund. Gemensamt för alla synpunkter är dock förkastandet av den 

realistiska synen där språket ses som en neutral reflektion eller en beskrivning av den 

befintliga världen. Diskursen ses alltså som absolut nödvändig när man granskar det 

sociala livets konstruktioner och betydelser. Med diskursanalys vill man analysera 

användningen av språket i ett givet sammanhang. (Gill, 2000)  

 

Diskursanalysen intresserar sig för språkanvändning som en del av den sociala 

verkligheten, dvs. vad vi gör med språket och på vilket sätt vi gör det. Både verbalt språk 

och litterär text anses alltid ha en föreställande funktion. Genom språket, identifierar vi 

verkligheten, och producerar också därmed våra uppfattningar om verkligheten. I 

diskursanalys ses inte språket som ett färdigt system eller som en spegling av verkligheten. 

Språk kräver aktiv användning och därmed kan språket ses som ett av de verktyg vi skapar 

världen med. Genom diskurser konstruerar vi föremål, världar, uppfattningar och sociala 

relationer. Diskursanalysen fokuserar på vilka sätt uttalanden blir sanna i ett givet 

sammanhang, på vilka sätt det talas om verkligheten och hur dessa processer kommer till 

uttryck (Börjesson & Palmblad, 2007).  Avsikten med diskursanalys är inte att enbart läsa 

texten och skriva ett kort referat av den, utan att kritiskt granska materialet under hela 

processens gång (Gill, 2000). I analysdelen om flickskap granskar jag dagböckerna 

diskursanalytiskt genom identitet och kön. På vilket sätt skrivs det om flickskap, hur visar 

sig flickskapet i bilderna och hur definierar flickorna sig själva och andra i dagböckerna 

genom flickskapet. 

5. Analys och resultatredovisning  
 

I analysen börjar jag med att ta fasta på skolan som en plats för identitetsskapande, där jag 

redogör för hur flickor använder kläder och andra stilrelaterade val i formandet av den 

egna identiteten samt vilka utseendemässiga aspekter flickorna upplever som 

betydelsefulla i skolan. Därefter övergår jag till analys och resultat som även har med 

självbild och personlig identitet att göra samt granskar vad som inverkar på den egna stilen 

i flickornas liv. I den sista analysdelen redogörs för den komplexitet som uppkom i 

flickskapet och som visade sig vara en röd tråd i studien. Slutligen gör jag en kort 

sammanfattning av studiens centrala resultat där jag sammanbinder dem med teorin.  
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Flickorna som deltog i studien hade en god förmåga att uttrycka sig verbalt och jag har 

därför medvetet valt att ha med längre citat från intervjuerna, eftersom en del av syftet med 

studien är att lyfta fram flickornas egen röst. Jag har också genomgående valt att ta med 

längre diskussioner ur intervjuerna för att framhäva de starka känslor som vissa teman 

väckte hos flickorna, samt för att betona flickornas egna uppfattningar om olika fenomen.  

5.1 Skolan som en plats för identitetsskapande 
 

I denna analysdel fokuserar jag på att understryka de resultat som visade att skolan har en 

betydande roll i skapandet av den egna identiteten. De huvudteman som framkom i fråga 

om betydelsefulla utseendemässiga aspekter i skolan var det egna humöret som riktgivare i 

fråga  om  klädval,  att  se  anständig  ut  i  skolan,  en  önskan  om  att  vara  unik  bland  

skolkamraterna, kläder och stil som budskap och värderingar samt väskan som markör för 

social klass.  

5.1.1 Förberedelser inför skoldagen 
 

Det framkom tydligt i intervjuerna med flickorna att skolan fungerar som det ställe där 

man visar upp sig och umgås med andra jämnåriga vilket är viktigt för det egna 

identitetsskapandet, även om flickorna inte ägnade speciellt mycket tid på sitt utseende på 

en vanlig skoldagsmorgon. På frågan om de brukar planera vad de tar på sig till skolan 

följande dag svarar Viola:   
 
Nå ibland om jag ligger så där på kvällen i sängen och ska somna och nu inte får sömn så 
brukar jag tänka så där att nå jo, vad ska jag nu ha på imorgon, så att jag lite nu planerar, 
men nu blir det ofta så att jag står där vid klädskåpet…och funderar nå jaha, vad blir det 
idag då…ibland är det så där sen när jag kommer hem från skolan så är där liksom massa 
kläder på golvet för jag har bytt så många gånger. För att jag inte kan bestämma mig. 
(Viola) 

 

Klädseln påverkades starkt av vilket humör man var på och hur man kände sig. Skolan 

representerade också ett ställe som stundvis kunde upplevas som tråkigt och tvångsmässigt. 

Nora och Sally beskriver tankar om sina klädval till skolan:  
 

Att min stil ganska långt förklarar vad jag är, hur jag så här känner mig på det sättet. Att 
till exempel idag så skulle jag inte kunna alls bry mig om att komma till den här skolan, så 
därför orkade jag inte ens bry mig vad jag sätter på mig. (Nora) 
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Mm, nä…ibland går jag till mitt klädskåp så bara tittar jag att vad vill jag ha på mig, men 
ibland  så  ligger  jag  i  sängen  och  sen  är  jag  så  där  att  vad  jag  är  på  för  humör  den  
dagen….och sen bestämmer jag så där. (Sally) 

 

Även om humöret inverkade på de val flickorna gjorde angående utseende och kläder inför 

skoldagen fanns det ändå gränser för hur man skulle klä sig till skolan. Flickorna var 

medvetna  om  en  hurudan  bild  man  gav  av  sig  själv  till  andra  i  skolan,  och  speglade  sin  

egen identitet genom andra i skolan. På frågan om kläder och stil är viktigt för Mona svarar 

hon: 

Att inte är det nu på det sättet. De flesta bryr sig nu semi mycket om ändå liksom kläderna, 
så inte skulle jag kanske börja så där varje dag gå i bara huppare eller något som vet du, 
kanske ser lite pummigt ut. Nä, inte så viktigt, att nu ibland så är det kiva att satsa, och sen 
är  det  ibland  kiva  att  klä  sig  så  här  helt,  på  något  mysko  sätt,  just  typ  någo  hippie,  att  
liksom det  är  ju  jätte  få  ändå,  här  i  skolan i  alla  fall,  som är  hippien,  men att  inte  så  där  
annars någo jätte fina och snobbiga kläder eller bra märken….eller alltså jo bra märken på 
det sättet att det håller, men att inte så där att det är liksom något fint märke, att det är nu 
inte något viktigt. (Mona) 

 

Att kunna utmärka sig och känna sig speciell genom klädseln framkommer tydligt i Monas 

beskrivning, hon upplevde det som spännande att klä sig på ett annat sätt än de andra och 

tyckte inte att märken var viktigt. Utöver humöret var det även viktigt för flickorna att de 

kände sig bekväma i sina kläder. Fast Erika säger att hon inte funderar så mycket på hur 

hon klär sig till skolan, framhäver hon att hon inte går klädd hur som helst till skolan: 

 
Att inte funderar jag egentligen så mycket, det är mera om jag har en hel outfit så kanske 
jag funderar att nå om jag nu sätter den där fast västen så kanske jag sätter dom där andra 
skorna så att det passar lite bättre. Att nu checkar jag lite att jag inte ser helt ut som någon 
idiot. Som någo lime gröna skor och röd skjorta och hirvee...lila byxor och så kanske det 
blir lite för mycket färger. (Erika) 

 

Vi pratar vidare med Erika och Nora om hur kläderna och utseendet möjligen kan 

reflektera hur man mår eller hur man känner sig. Erika tar upp måndagen i skolan som ett 

exempel då stilen påverkas av humöret hos eleverna i skolan. Även Nora betonade att de 

val man gjorde till skolan i fråga om kläder och accessoarer ofta hade att göra praktiska 

aspekter: 
 

Nu märker man till exempel att måndagar så….om man vet att det har varit mycket fester 
här så nog märker man dom som har festa och dom som har bara varit hemma, för dom 
som har festa….ingen har oftast mejk då och alla går helt runt som någo spöken och helt 
ganska lugnt fiilis och verkkaren på och sånt. Medan dom som inte sen har gjort någo dom 
är helt normi, käppä runt i skolan helt ”jaa, vad har vi för timme nu” och resten är helt 
”bryr  mig inte”.  Och så på det  viset  så  tycker  jag att  det  kan nog lite  speglas  så  där,  att  
jaha det har varit vilt veckoslut för dig. (Erika) 
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Jo.  Alltså  kläder  men  sen  speciellt  väskor.  För  att  jag  är  helt  väsk  freak.  Så  jag  har  typ  
säkert, dom rör sig nu kring kanske 40 väskor…och dom representerar ganska mycket vad 
jag tänker. Att det ändras liksom hemskt.…så jag behöver det, att om jag inte hinner äta 
morgonmål så kan jag slänga morgonmålet i min väska och allt bara ryms där. Och den är 
inte så hemskt uppseendeväckande för att jag är inte på det humöret i dag att jag skulle 
orka ha något hemskt uppseendeväckande. (Nora) 

 

Flickorna spenderade mellan 20-30 minuter på sitt utseende om morgnarna. Att ägna 

mycket tid på sitt utseende en normal skoldag kändes närmast otänkbart eftersom man ofta 

var trött och hade bråttom. Humöret och andra personliga faktorer var relevanta i hur 

flickorna gjorde sina utseende mässiga val till skolan. Hur man kände sig gav även 

flexibilitet för att tänja på gränserna för utseendet. Även det faktum att skolan är ett ställe 

som man måste gå till, en institution som står för presterande, ansvar, läxor och prov 

inverkade på individens uppfattning om hur mycket det är värt att satsa på sitt utseende. 

 

5.1.2 Att se anständig ut i skolan  
 

Trots att flickorna inte tidsmässigt satsade på utseendet till skolan, var skolan det ställe där 

flickorna representerade sig själva. Nanna, Nora och Kristina lyfter även fram betydelsen 

av prydlig klädsel i skolan:  

 

Att inte tycker jag helst om att gå i just, eller hupparen är nog helt snyggt, men att, att inte 
helst i just huppare och verkkare hit till skolan. Att det är nog mera, lite så där finare. Och 
jag tycker just om kläder och sådant. (Kristina)  
 
Jag har mera så där jeans och T-skjorta kanske på helger, och sen skoldagar, jag är på 
något sätt lite formellare, jag vet inte varför, men det hör på något sätt ändå till min familjs 
uppfostran att man inte har så där vad som helst på i skolan, eller jag vet inte varför, men 
vi har nu alltid haft så lite som så där, jag vet inte varifrån det kommer. (Nanna) 

 
Min stil är….ganska ordentlig, jag använder hemskt sällan typ någo vet du, trikåer eller 
någon jätte kort topp, det har jag nog faktiskt aldrig heller använt. Att det är alltid så där, 
jätte ordentligt. Så jag försöker hålla mig ganska långt i den här som jag har, vet du så där, 
fått…. jag skulle säga att den är så här stilig men ändå sportig på det sättet…hemskt sällan 
har jag liksom sådant här tema att okej nu är jag så där hippie idag så jag sätter lite lösare 
byxor och lite lösare skjorta och fast någo, vet du grönt och mulligt ungefär, att det är 
liksom sådan där stil. Det gör jag hemskt hemskt sällan. (Nora) 
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Vad inspirerar dig i fråga om stil? Klassisk men stilig. Att se välskött och fräsch ut. Att kunna 
kombinera och variera. Jag är väldigt mån om hela helheten, allting skall ha stil, vare sig det är min 
telefon, dator, skor, etc. (Dagbok, Nora) 
 

Noras inställning till ett välskött och representativt utseende framkommer även tydligt i 

hennes dagbok. Nora påpekade även att bilden till höger är en bloggare (5 inch and up) 

som hon följer med. Hon sade att hon tyckte om bilden och stilen jätte mycket just för att 

hon aldrig själv skulle kunna klä sig på det sättet.  Nanna var även mycket intresserad av 

mode, hörde delvis till innegänget och var ofta mer upplagad till skolan än de övriga 

flickorna i denna studie. Nanna beskriver hur hon gärna experimenterar med sin frisyr om 

det blir tid över en skolmorgon och hur hon planerar klädseln inför en skoldag:  

 
Det stressar mig om jag inte vet vad jag ska ha på mig, jag vet inte varför jag är lite så här 
control freak, så jag brukar nog sätta fram på kvällen, men….nå om vi nu säger att jag klär 
på mig på 2 minuter för jag brukar ofta sätta fram kläderna på kvällen, och sen brukar jag 
mejka mig på kanske 4 minuter, och sen, nå håret beror helt på, jag kan ju vakna och det 
kan vara, se ut som ett trollhår någon gång, men idag var det ganska lätt för att jag hade 
haft hårspray igår kväll när jag hade gympa så där uppvisning, så då var det bara kamma ut 
det och sätta upp det…men om jag någon gång har massa tid så är det ju roligt att lite böja 
liksom ändorna och så här, jag har ganska rakt hår, så, det är ju lite ganska tungt, och jag 
har så långt hårfäste att det hänger i ögonen om jag inte håller det uppe. (Nanna) 

 

Det privata livet och aktiviteterna styrde även i viss mån de val man gjorde angående 

utseendet i skolan. Även uppfostran och familjens syn på passande skolklädsel inverkade 

på utseendemässiga val till skolan. Nanna och Nora kom båda från hem med hög 

socioekonomisk status och framhävde att det var viktig att se prydlig och ordenlig ut i 
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skolan. Ett  tydligt  mönster var även att  de flickor som kände ett  stort  behov av att  ha en 

känsla av kontroll i sitt liv, var måna om att ge ett bra helhetsintryck.  

5.1.3 En önskan om att vara unik bland sina jämnåriga i skolan 
 
Varje gång vi nådde diskussionen om hur mycket man ser på hur andra klär sig i skolan 

fick jag en känsla av att det var en fråga som för majoriteten av flickorna uppfattades som 

svår att svara på. Att som ung flicka erkänna eller även befatta sig med frågan inför mig 

som äldre kvinna och intervjuare kan ha upplevts som genant på något sätt.  Man kanske 

inte ville inte ge en bild av sig som en person som såg mycket på andras stil och klädsel. 

Dock pratade man gärna om allt det andra som inspirerade den egna stilen som bloggar, 

kändisar, modetidningar, tv, filmer, syskon, det egna jaget och människor över lag. Medan 

ämnet kändes svårt att diskutera för en del av flickorna, kunde vissa uttrycka sig mer öppet 

och säga att de nog noterade hur andra i skolan klär sig. På ett plan kan man tänka sig att 

flickorna ville ge en bild av sig att vara vuxna, unika och självständiga och inte sådana som 

följer efter alla andra i skolan. På frågan om de ser mycket på hur andra i skolan klär sig 

svarar Ina, Heidi och Alice:   

 
Njää, eller det byter lite, att just någon gång har någon något kiva på sig, sen är en stund så 
där ”wow, att vitsi hon har kiva stil” men sen nästa dag är det kanske någon annan. Så det 
byter. Men inte är det alltid någon kunnon min idol, så att. (Heidi) 
 
Hm.. nä, jag brukar nog inte titta så hemskt mycket från mina kompisar eller här i skolan. 
Men att inte skulle jag säga att jag har tagit liksom inspiration av någon härifrån. (Ina) 
 
Nog finns det ju sådana som har liksom kiva stil, som jag just tidigare sa, att man skulle 
vara så där att wow, om man skulle ha kommit på att så där kan man också klä sig liksom 
tidigare. Men inte kan man ju sen precis klä sig som den ändå, för att då blir det ju inte 
ändå en personlig stil. (Alice) 

 
 
Däremot tar Kristina upp hur andra klär sig i skolan både i intervjun och i dagboken:  
 
 

Vad som är här ’inne’ i skolan eller just sådant här att om man vill lite följa med så måste 
man  titta  här  och…det  blir  sen  bara  sådant  där  något  ’inne’  här  i  skolan,  och  sen  så  
ungefär, så köper alla det. (Kristina) 
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Beroende på vad som är i mode och vad man ser på bloggar och vad jag tycker är sött i butiken. Men 
också vad folk har i skolan vad man tycker är snyggt på någon. Jag brukar inte följa med så mycket 
mode. (Dagbok, Kristina) 
 
 

I motsats till Kristina framhävde Sally att hon inte tyckte om när man visste varifrån en 

person  köpt  sina  kläder.  Sally  och  Erika  tyckte  att  det  var  ganska  självklart  att  man  

uppmärksammade någon som klädde sig snyggt i skolan medan Alice framhävde att det 

var viktigt för henne att hon kände sig unik:   

 
Så klart om det nu går förbi någon som har.…kivoga kläder så kan man titta så där…att det 
finns vissa som som har jätte fina garderober…just nå Nanna, som går på vår klass, hon 
har också jätte fina kläder, men sen hennes kusiner och syskon också.…det är dom jag 
tycker om att följa med så här ibland och titta vad dom har på sig…nå jag köper inte sådant 
jag ser i skolan för jag tycker bara inte om när man vet varifrån någons liksom kläder 
är….det blir som kivogare, för det blir genast att någon kan tycka något om ens kläder, vet 
du, inte för den hur den ser ut, utan bara för varifrån den är… jag tycker inte alls om när 
någon vet varifrån ens kläder är. (Sally) 
 
Inte går man nu till någon sjua och är helt att ”vitsi vad du har fin skjorta, att varifrån köpte 
du den?”…att då blir det så där ööh…att om jag har sett att fast Ina har någon skjorta att 
hej den där tycker jag om, nu går jag och köper en exakt likadan, att då kanske jag köper 
någon liknande stil eller jag tycker själv inte om någon börjar så där helt kopiera ens stil. 
Att  så  jag  försöker  nu  inte  med  flit  i  alla  fall  gå  köpa  någon  skjorta  som  är  helt  exakt  
likadan. Men att ibland blir det ju, för inte kan man ju ens ens kaveris klädskåp utantill. 
Det är lite svårt. (Erika) 
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Det är ju inte sen roligt, att när alla går klädda likadant, att jag tycker ändå om att ha dom 
där speciella kläderna som ingen annan har. För att det känns sen, om man någon gång har 
en likadan skjorta som en annan, så känns det så där inte vill jag gå med den här 
skjortan…jag försöker satsa på att köpa mycket utomlands och när jag far till Österbotten 
så därifrån från såna där butiker som inte finns här i södra Finland, för det är just det där att 
det blir så pinsamt sen på något sätt om man har samma kläder som någon annan. Att t.ex. 
den här är från USA (pekar på sin skjorta), så det är säkert att det finns inte. (Alice) 

 

Erika nämner tre flickor som hon ser upp till i fråga om stil, de hör alla delvis till skolans 

populära gäng men ansågs vara vänliga mot alla.  Nanna var en av flickorna som Erika såg 

upp till i fråga om stil. Erika hade redan i vår första intervju talat om splittringen mellan ett 

innegäng och de andra i skolan:  

 
E: Ja så, eller jag tycker dom har alla på sitt sätt fina stilar, att dom bryr sig inte vad andra 
tycker och dom, ja. Dom är snälla mot alla. Och ja, man kan bara gå och tala med dom 
fast dom egentligen också är en av dom där inside. 
 
P: Jag skulle just fråga om dom hör till det här innegänget? 
 
E: Jo, dom är, eller två av dem är väl inte mera på samma sätt. Men nog är dom ändå lite 
så där, att kaveri med dom där.  

 

Nanna som ansåg sig ha ett bra självförtroende och som umgicks lite med alla sade att hon 

gärna kommenterar om någon klär sig fint, vilket verkade förvåna en del av eleverna: 

 
P: Hur är det sen i skolan, ser du mycket på hur andra klär sig? 
 
N: Jag är ganska sådan där som går och säger till den ”oj vad du har kiva skjorta”. Man 
märker att många blir lite så där förvånade att ”aha, oj, tack”. Att kanske inte alla får så 
där, höra det. Jo och sen också om….dom ändå inte känner mig heller så. Men jag tycker 
det är bra att man går fast man inte känner folk. 
 
P: Är det någon i skolan som du ser upp till ifråga om stil? 
 
 N: Jo det finns en, jag tycker han har jätte fin stil som pojke, att han på riktigt funderar, 
eller han klär sig inte i huppare och verkkare liksom som alla de där pojkarna. Att han 
faktiskt kanske har kommit till det planet där han lite kan uttrycka sig med sin stil, att det 
beundrar jag så där med honom. Det är ganska finlandssvenskt. Och sen en flicka från 
åttan….hon uttrycker nog sig själv genom sina kläder eller väljer så där vad hon tycker är 
snyggt.  Fast  det  inte  skulle  passa  på  mig  så  tycker  jag  det  är  jätte  coolt  på  henne.  Och  
sedan en flicka från åttan. Hon har ofta kavajer och hattar och. Jag tycker hon är så söt när 
hon är så där liten.  

 

Nanna hade inget problem med att uttrycka att hon ser upp till människor i skolan i fråga 

om stil. Nanna var modeintresserad, utåtriktad och umgicks med skolans populära elever. 

Då flickorna med ett sämre självförtroende blev ställda samma fråga kom det ofta ett 

tvekande kort svar. Det framkom att det även fanns olika nivåer på hur inne man är. Erika 
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gick själv på en klass som ända från sjuan fått en stämpel som en nörd klass, och såg upp 

till  tre flickor som mer eller mindre var del av skolans populäraste gäng.  I  detta fall  tror 

jag att min närvaro och vår relation även påverkade svaren. Eftersom jag hade valt 

flickorna till denna studie ville de inte att jag skulle se på dem som många andra i skolan 

gjorde. Igen skulle man blivit sedd som en av de där nördarna. Behovet att snabbt hoppa 

till nästa fråga, att se ner i golvet eller skämta åt saken säger något om hur känsligt ämnet 

var. Med att vara unik avsågs inte i detta fall samma sak som att stå ut ur mängden, 

tvärtom. Att kunna ha en personlig stil och våga vara sig själv, men inom vissa premisser. 

Att med de små nyanserna kunna visa vem man var utan att lossa på ramarna för mycket. 

Genom att se på andra i skolan definierade man även sin egen grupptillhörighet. Flickorna 

kanske inte heller ville bli sedda som individer som var beroende av andra, utan som 

mogna unga kvinnor kapabla till att göra sina egna beslut. Trots att man såg hur andra 

klädde sig i skolan så var det viktigt att betona att man inte ville härma någons stil.   

5.1.4 Kläder och stil som budskap  
 
På frågan om vad kläderna och stilen säger om en person svarar Heidi, Alice och Kristina:  

 
Nå det säger väl så där personligheten och att är den så där jätte glad, eller om den har jätte 
mycket färger så är det kanske jätte så där, glad och sådant, ja just någons kanske musik 
stil reflekteras där och…sportig och så där. (Heidi)  

 
Jag har uppfattat att kläder liksom speglar personligheter. Men nog finns det ju sådana som 
är så där att ”ööh det är bara skola, att inte orkar jag satsa på någo kläder, sen är det någo 
fester eller om jag ska till stan så då satsar jag”.  Men att varför inte alltid liksom ha kivoga 
kläder på? Då liksom får ju flera den där bra bilden av dig, istället för att du alltid går med 
någo pummi kläder till skolan…men nog tycker jag ändå det är liksom kiva, för kläderna 
återspeglar personligheten. (Alice) 
 
Nå att man kanske bryr om hur man presenterar sig själv och sådant där, att vi hade en på 
sexan på avslutningen, han kom i verarre och en huppare, och vi slutade i den skolan, så 
jag tyckte att det sa mycket om honom, att han inte brydde sig så mycket om att vara 
där….det säger ju ens första ungefär intryck, hur man ser ut. Om man är vårdad eller inte 
och sådant här. (Kristina) 

 

Nanna som upprepade gånger uttryckte sitt eget intresse för mode, påvisade även en 

bredare förståelse för kläder som ett uttrycksmedel. Även Veronika och Denise ansåg att 

man skulle vara försiktig med att döma en person på basis av det yttre eftersom det kunde 

ge en felaktig bild av personen. Nanna och Veronika hörde till dem som uttryckte sig 

genom sin klädsel och ifrågasatte tanken om att kläderna berättade något om personen. På 

frågan om vad kläderna och stilen säger om en person svarar de:  
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Nå, egentligen ingenting, för att en människa är ju så mycket mer än vad den har på sig. 
Men, om man är liksom intresserad av mode så kan man ju vilja uttrycka sig genom sin 
stil, och det är ju sen en helt annan sak, att då kanske det visar lite vad den tänker och så 
min ena jätte mode intresserade kusin, så hon har nu svart period, hon går bara i svarta 
kläder för hon har nu sådan, inte sinnesstämning så att hon skulle vara dyster, men på 
något sätt, så jag vet inte vad hon vill uttrycka genom det men hon är ganska arkitektonisk. 
(Nanna) 

 
Jag tycker det visar ens personlighet jätte mycket och, nå jag är en sådan där som liksom 
på det sättet…dömer människor från hur dom klär sig för man ser ganska tydligt hurdan en 
människa ändå är. Men inte, inte vet man ju allt om en människa då, men att man kan 
liksom få en sådan där viss…bild av dom. Men att jag vet nog människor som jag först 
tänkt på ett visst sätt om och sen har jag…lärt känna dom och dom är liksom helt 
annorlunda egentligen…Så det är ändå så att man vet att det finns något annat dit under hur 
dom liksom klär sig. (Veronika) 

 

Alice tyckte däremot att kläderna sade väldigt mycket om en person och nämner två 

kategorier som hon ansåg att en stil kan berätta något om:  

 
Om det är den där lissu pissu stilen så då vågar man inte vara sig själv, man vill vara som 
alla andra, man har då kanske ganska dåligt självförtroende. Men nog finns det vissa som 
har bra självförtroende och ändå vill vara den där liksom bimbon just som…kanske sen ser 
man att det är ju så där personlig stil, att då vill den gå sin egen väg och kanske sen den där 
emo angst juttun så då är det så där, joo teini angst eller hur man ska säga. (Alice) 

 

Majoriteten  av  flickorna  tyckte  att  stilen  åtminstone  till  en  viss  grad  beskriver  en  

människas personlighet. Användandet av färger kunde uttrycka att man var pigg, glad eller 

sportig medan mörkare färger gav signaler om att personen kanske var mer inåtvänd. 

Slarvig eller ostädad klädsel gav en oseriös bild av personen, det signalerade att man inte 

brydde sig om sitt yttre och var för lat för att orka sätta ner tid och besvär på sig själv. Det 

framkom även undantag där man upplevde att kläderna och utseendet även kan ge en 

annorlunda bild av en person och att man förhastat kan döma en människa på fel grunder. 

Även fritidsintressen som sport och musik kunde synas i personens utseende. Nanna, och 

Veronika uttryckte sig modigare genom sin klädstil. Nanna var modeintresserad och tyckte 

därför om att kombinera och framhäva olika kontraster som en blommig klänning med en 

läderjacka. Veronikas största inspirationskälla i klädseln var musiken och hon ville 

medvetet väcka uppmärksamhet med sina kläder. En persons stil ansågs inte alltid stämma 

överens med personligheten och kunde vara missvisande ibland. Alice tyckte att kläderna 

ganska rakt av berättade något om en persons tankevärld. Om man hade en lissu pissu stil 

vågade man inte gå sin egen väg och hade ett dåligt självförtroende, och om man hade en 

emo stil hade man växtvärk och ångest som hör tonåren till. I viss mån ansågs en persons 

stil också reflektera olika värderingar och attityder.   
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5.1.5  Väskan som statussymbol  
 
Alla flickor som deltog i studien var av den åsikten att man inte i skolan kunde se om en 

elev kom från en lägre socioekonomisk bakgrund. Om en elev kom från en förmögnare 

familj kunde det synas genom klädseln och stilen.  Elever som använde dyrare märken 

aktivt, ansågs komma från ett hem med bra ekonomisk ställning. Även i mina deltagande 

observationer fästes min uppmärksamhet vid vissa återkommande märken. Framför allt 

uttrycktes dessa märken i valet av handväskor som Heidi påpekade i intervjun:   

 
Jo det är mest märken, sen någon kommer med någon fin väska och någo One Piece eller 
någonting. Så visst lägger man sen märke till det, eller kanske det är just det som dom vill 
och sådant. (Heidi) 

 

Exklusivare märken väckte även mycket negativa associationer hos hälften av flickorna 

medan några av flickorna upplevde dyrare märken som något positivt och roligt:  

 
Jag menar jag tror inte att någon går omkring här i korridorerna, steget är större att du skall 
titta på någon att hon har nu Uggs, att de är säkert rika, än att någon skulle gå och titta på 
den att hon har fake Uggs, att de är säkert fattiga. Att hellre hoppar människor till det att 
hon har pengar så det understa ruttnar. Sedan syns det inte så bra….på det sättet utåt…man 
ser nog här att det finns inte någon som är sådär faktiskt pulassa, men jag tror nog att den 
skulle bli välkommen på samma sätt….att snabbare hoppar man till det där att ni är nog så 
rika. Alla har typ så där ganska vanliga kläder…jag har aldrig sett någon och tänkt att vitsi 
den där har billiga kläder. (Nora) 

 

Nora  uttryckte  att  hon  var  trött  på  diskussionen  om  vem  som  kommer  och  inte  kommer  

från en förmögnare familj. Eftersom hon själv kom från en familj som hade det bra 

ekonomisk ställt sade hon upprepade gånger att många ofta tänkte att hon var bortskämd. 

Vissa flickor uttryckte också att de inte orkade med hysterin kring märken och tyckte att 

kläder från billigare kedjor räckte till:  
 
Det  är  ju  vissa som köper  kläder  bara för  det  där  märket  och kläderna kan se hur  fula  ut  
som helst och jag tycker….det är bara skrattretande….hur mycket som kan vara ett märke. 
Nu är ju den här så där märket Vans (pekar på sin skjorta),  men inte är det ju för märket 
som jag har köpt den, utan det är ju för att jag såg den här och jag var helt WAU, den där 
är fin, och att den var ganska billig ännu så var jag att nåja då köper jag, inte liksom för att 
märket gör det viktiga. (Alice) 

 

I Alices och Denises dagbok framkom inställningarna gentemot fokus på märken som 

statussymboler:  
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Egentligen hatar jag hela grejen med att bara för att det är ett visst märke är det fint. I stället 
tycker jag om att använda sådant som är snyggt, vare sig HM eller LV. (Dagbok, Alice) 
 
Jag tycker om de flesta klädmärkena, det är ju inte fast på märket utan själva kläderna. Det finns 
så många som jag föredrar att köpa kläder från att jag inte orkar rabbla upp. Men jag gillar de 
flesta. (Dagbok, Denise) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I ett collage som beskriver hennes personlighet har Alice tydligt ritat ett tjockt rött krux över Chanel 
logon som står för lyx och status. (Dagbok, Alice) 
 
 

Att flagga med dyra märken var något som en del av flickorna främst upplevde som 

skrattretande i stället för beundransvärt. Alice använde ett så starkt ord som hatar i fråga 

om trenden att ha märken. Alla flickor uttryckte att kläder och stil inte alltid var en symbol 

för den sociala klass man tillhörde. Det viktigaste av allt var att kunna kombinera olika 

plagg på rätt sätt så att det bildade en bra helhet:  

 
Nå det har ingen skillnad för mig. Att….jag vill inte ha nästan någo så där speciella 
märkeskläder, just någo Burberry eller något sådant, jag vill inte ens ha något sådant för att 
jag tycker liksom det är så onödigt. Att bara för att det är visst mönster och okej bra 
kvalitet  förstås,  men så vill  människor ha det….jag tycker  det  är  jätte  dumt att  det  är  så.  
Och sen….för att en väska kostar jätte mycket pengar så vill man köpa den. Jag tycker det 
är onödigt. (Veronika) 
 
Mm, nå på något sätt nu om någon….inte har så där jätte fina märkeskläder eller något 
sådant här så nog, jag kelar mera att det är dens egen stil än att det är liksom, att den skulle 
vara…jo. Att just min en kaveri så….hon köper typ alla sina kläder från kirppis, men hon 
har helt jätte fin stil, att det är jätte jännä på det sättet, men hon hittar och inte syns det alls 
att det skulle vara från kirppis, att det är lite det där att hur man sätter ihop kläder också. 
(Mona) 
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Nästan alla flickor hade vissa klädmärken som de tyckte mera om än andra. Många nöjde 

sig med vanliga märken från allmänt kända kedjor som H&M, Seppälä, Gina Tricot, JC, 

MicMac och Vero Moda. Vissa flickor tyckte om aningen dyrare märken som Zara, 

Monki, Diesel, Guess, Cubus, Espirit, Gant, Tommy Hilfiger. Helly Hansen och Henry 

Lloyd. Vidare nämnde många av flickorna att deras favoritmärken var sådana som inte 

finns i Finland. Till dessa hörde Top Shop, Abercrombie & Fitch, Hollister, Victoria`s 

Secret, Forever 21, Urban Outfitters, Bershka, Bik Bok och nätaffären Free People. Att ha 

möjlighet att resa utomlands och köpa kläder kan redan i sig ses som en markör av social 

status. Det var endast Denise som nämnde att de inte haft möjlighet att åka utomlands på 

samma sätt som hennes kompisar i skolan, och även hon ifrågasatte konceptet bakom 

märkeskläder. Detta kom på tal med Denise när vi pratade om framtidsplaner och om 

möjligheten till att studera utomlands i ett senare skede:  

 

D:  Jo,  möjligtvis.  För  jag  har  rest  jätte  lite….nå  kanske  det  är  mest  i  resor  som man  ser  
pengaskillnader i skolorna. För att en del reser hela tiden…och jag reste liksom senast i ett 
annat land för 10 år sedan, så att. Men att inte stör det nu mig. Ibland orkar man nu inte 
bara lyssna på deras resehistorier till Thailand och oj så roligt, och. Men nåja. 

 
P: Tycker du att det bidrar till att man känner sig lite utanför, den där diskussionen? 
 
D: Kanske, jo. Men vi var nu….på påsklovet så var vi en vecka i Mallorca. Så det var nog 
värt det efter 10 års tjatande. 

 

Under mitt år i skolan hörde jag ofta eleverna prata om resor till Dubai, Thailand och New 

York. En persons stil i sig ansågs inte på ett tydligt sätt markera socioekonomisk status, i 

stället kunde det bli synligt genom accessoarer vilket Kristina påpekar:   
 
P: Hur är det här i skolan, tycker du att man ser på någon om den inte har råd med snygga 
kläder? 
 
K: Nå egentligen inte för….det går bra att ha H&M kläder här. Och….dom är ganska 
billiga så att säga, och sen just att fara på någo kirppis, så om man köper någo….nog går 
det tror jag. Att inte är det…eller vissa brukar nu lite så där överdriva, och sen så brukar 
dom lite så där visa och vara lite, snyfsa till och vara helt att ”vi har pengar och vi bor här” 
och sådant där. Att det finns nog dom här i skolan.  
 
P: Jag såg att någon hade en äkta Louis Vuitton väska här? 
 
K: Jo, det finns också. Och det är….just sådant som man märker, att då börjar det lite vara 
så där att, njää, att börjar visa, att man ska ha pengar. 
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Majoriteten av flickorna som deltog i denna studie kom från hem med bra socioekonomisk 

bakgrund. Detta framgick i våra diskussioner under året i fråga om föräldrarnas 

utbildningsnivå, boende, släkt tillhörighet, händelser och resande. Flickorna var inte rädda 

att prata om pengar, och det verkade heller inte vara något som man dömde andra utifrån. 

Av dessa  uttryckte  Nanna  och  Nora  ett  starkt  intresse  gentemot  mode  och  tvekade  heller  

inte för att nämna dyra designermärken i dagböckerna. Detta bör dock inte ses som 

liktydigt med att man alltid ägde något av de märken man nämnde. I Nannas dagbok fanns 

en blandning av märken med vanlig status och hög status medan alla märken i Noras 

dagbok hörde till den dyrare varianten. 

 
Vilka klädmärken tycker du om? Zara, Mango, Topshop, H&M, Juicy Couture, Dolce & Gabbana, 
Fendi, Alexander Wang, Alexander Mcqueen, Cloè. (Dagbok, Nanna) 
 
Vilka klädmärken tycker du om? Pelle P, Helly Hansen, Henry Lloyd, Gant, Tommy Hilfiger, Louis 
Vuitton, Musto, George, Gina & Lucy, Patrick Cox, Manolo Blahnik, Vivianne Westwood, Ralph 
Lauren. (Dagbok, Nora) 
 

Av de flickor som tydligt kom från en familj med större ekonomiska tillgångar var det 

endast Nora och Linnea som verkade ha ett behov att föra fram det. Fem av dessa flickor 

titulerade sig själv mer eller mindre som tians flickor. De hade höga krav på sig själva både 

i skolan och i fritidsintressen. Vidare hade de en tro på sig själva och var ambitiösa 

gällande framtidsplaner:  

 
Hur skulle du beskriva dig själv? ambitiös, energisk, envis, bestämd, hyper, rolig, aktiv, sportig, 
snabb, social, självständig. Hur tror du att andra ser dig: bortskämd, fiffig, snobb, underlig, säker, 
öppen, leso. (Dagbok, Nora)  
 
 

Nora uttrycker också att hon inte känner att hon har riktiga vänner i skolan. Hon ansåg att 

hon var mognare och annorlunda än de andra flickorna i skolan. Hon spenderade inte tid på 

fester eftersom helgerna gick åt till sporttävlingar och aktiviteter med familjen. Precis som 

Nora uttryckte de flesta flickorna att de mestadels nog fick vad de ville i klädväg. Om det 

var något dyrt fick man tjata lite extra och ibland använde man egna pengar för sådant som 

inte var absolut nödvändigt men som man ville ha. I diskussionen med Nora framkommer 

hennes familjs ekonomiska ställning:  
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Sådant  som  jag  behöver  så  behöver  jag  inte  betala  för  själv,  och  sådant  som  jag  vill  ha  
extra så betalar jag själv….men i princip jo, jag har alltid känt att till exempel för sådana 
här olika tillställningar, så jag får nog en helt kiva budget att jobba med när det är frågan 
om att det är liksom viktigt ändå att man ser representabel ut. Att inte har det varit så där 
att mina föräldrar är båda hemskt medvetna ändå, och dom är liksom sådana där att dom 
tycker ändå att det är viktigt också den delen att man ser liksom, liksom well groomed. Att 
man vet du, inte har sådana här naglar (visar sina naglar, skrattar). (Nora) 

 
Nora var mycket noga med att alltid se bra ut, och hon betonade upprepade gånger och i 

olika sammanhang att hela helheten är viktig. Allting ska höra ihop, också den tekniska 

apparaturen som datorn till exempel:  

 
Men jag tittar liksom på det till exempel att om jag går någonstans till flygfältet….att okej 
mina kläder har den här färgen, väskan kan ha den här färgen, då ska laptop väskan vara 
den här….inte skulle det vara kiva när vi till exempel har ett jätte vitt inrett hus, inte skulle 
jag vilja ha någon sådan där fet, svart pc klump liggande där på vår vita soffa eller på vårt 
det där cherry tree kaffebord. Medan liksom dom där mac datorerna kan man på riktigt ha 
överallt. Att jag tycker det är viktigt så där att allt ser liksom snyggt ut. (Nora) 

 
I citatet ovan kan vi se flera indikatorer där Nora lyfter fram ekonomiska tillgångar. Nora 

hade alltså möjlighet att välja vilken laptop väska hon skulle ta med sig till flygfältet. Hon 

kunde också välja en dator pga. den yttre formgivningen utan att behöva se till priset. 

Vidare gör hon en tydlig distinktion mellan pc och Mac datorer. Pc:n ansåg hon vara 

smaklös och ett föremål som skulle kollidera med deras hus inrett i vitt. Om ekonomin är 

en avgörande faktor är sannolikheten att en individ inte alla gånger har möjlighet att välja 

produkter enbart på basis av den utseendemässiga formen utan också priset spelar en 

avgörande roll för dessa anskaffningar. Nora uttrycker också att hon tycker om märken. En 

dag i skolan såg jag henne med en Louis Vuitton väska. Jag frågade Nora om väskan:   
 
Det var förra timmen, och läraren sa det där om att ha fake, och hur dom produceras 
fake…och absolut inte skulle jag ju ha kunnat ta någon ställning till den där saken när jag 
vet att det är många i vår klass som har, och dom är alla fake. Och jag måste säga….jag är 
jätte mot fake….min teori är basically, hur hemsk den än låter, så om du inte har råd att 
köpa en äkta så då ska du inte….jag skulle inte kunna gå med en fake, fast det är en bra 
fake. I princip, dom är ju alla i min mammas namn dom där väskorna, men dom är ju 
liksom helt fritt att använda för mig också….min mamma hade en sådan total Louis 
Vuitton boom, så det har samlats på närmare 15 stycken typ. Och det är handväskor, sen 
finns det ännu liksom allt från vet du filer att ha papper i och plånböcker och penaler och 
allting. (Nora) 

 
 

Även om femton LV väskor indikerar på en bra ekonomisk ställning vill också Nora 

framhäva att hon inte får allt hon behöver:  
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Vivienne Westwood älskar jag, för att det är ju hon….som ritade den där Carrie’s wedding 
dress (från filmen Sex and the City 1)…och den tycker jag är helt härlig. Jag  säger alltid så 
där åt pappa, att du får börja spara och så säger han alltid hah, spara själv….det är inte så 
där som det funkar i vår familj, men jag brukar alltid ändå säga åt honom. (Nora) 

 

Även Linnea lyfte fram familjens ekonomi när vi talade om hur hon tar sig till sina 

träningar:  

 
L: Jag far oftast med buss eller sedan kommer mamma eller pappa efter med bil. För jag 
fick inte en mopobil, men jag försökte. Alltså det var nära, men när jag sade att jag söndrar 
inte bilen sedan sade pappa att inte är det bilen jag är orolig över utan det är dig. Att jag vet 
att du är i diket nästa dag. Det var nästan. 
 
P: Sedan får du kanske körkort i något skede? 
 
L: Pappa lovade nästan en bemare till mig, men vi skall se. Han var full (ironisk).  

 
 
Majoriteten av flickorna som kom från hem med hög socioekonomisk ställning framhävde 

värdet  av  pengar.  Flickorna  som  kom  från  familjer  med  god  socioekonomisk  status  fick  

inte spendera pengar efter eget behov.  Många av flickorna hade en egen inkomst genom 

att de arbetade som tränare åt något juniorlag i en sport eller som musiklärare åt yngre 

elever. Vissa arbetade också på familjens företag. De flickor som inte arbetade med något 

konkret i dess ursprungliga bemärkelse samarbetade dock intensivt med familjen i fråga 

om att hjälpa till i hushållet. Vissa hjälpte även till med att organisera och packa inför olika 

resor eller sport tävlingar. Föräldrarna ville betona vikten att lära sig värdet av pengar. 

Vissa av flickorna kanske fick mera materiella saker och hade mera pengar att röra sig med 

i vardagen men detta skedde på ett överenskommet villkor om ett individuellt ansvar både 

gällande skolgång och i att samarbeta med den övriga familjen. Även om Nanna i sin 

dagbok hade nämnt en lista med dyra designermärken såg henns vardagskonsumtion 

annorlunda ut:  
 

Jag är ofta på Zara. Och jag tycker om Mango och Top Shop, men ganska så där vanliga 
affärer, någo H&M och liksom var jag nu hittar någo snyggt. Att märket har tycker jag 
ingen skillnad för mig bara det är snyggt. Och second hand tycker jag nog också om….det 
är någo fiilis med det där att ingen annan har kanske likadant…Och sen sådana där som jag 
inte liksom kan köpa för de är så dyra, och som inte finns heller i Finland men som har fina 
kläder i alla fall. (Nanna) 
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Alla flickor påpekade att föräldrarna alltid stod för de mer nödvändiga utgifterna som 

inskaffandet av nya vinterskor. Om man inte tjänade sina egna pengar fick man antingen 

vecko-, eller månadspeng att röra sig med, som var till för att användas till egna utgifter:  

 
Jag måste köpa dom…jag får månadspeng och den är till för att typ, vet du om jag far på 
leffa, eller….mamma och pappa har alltid varit jätte så här att dom ger lite pengar för dom 
vill lära oss värdet av pengar, vet du så där ahh, jobbigt (ironisk). Om jag behöver skor, så 
klart hon köper skor, och om jag behöver någon ny jacka och sen ibland köper hon någo 
kiva till en och så här. Men att annars är hon så där att allt sådant där extra så borde vi nog 
lära oss att köpa själv och jobba….men hon har inte vilja så där när man är yngre ge så hög 
månadspeng för hon tycker att man ska lära sig…men nu får jag mycket så där, eller på det 
sättet att jag får ju månadspeng och jag har nu inte så mycket annat jag använder den till, 
så i princip går det ju till kläder. (Sally) 
 
Det  tycker  jag  är  helt  bra,  för  just  då  när  vi  var  till  New  York  på  sportlovet,  så….det  
kändes så där bättre att….jag kunde med gott samvete liksom shoppa hur mycket jag ville, 
att det var inte så där att oj nu tar jag av mamma och pappas pengar. (Viola) 

 
Ina berättar att de i hennes familj inte inhandlar så mycket nytt i klädväg utan att kläderna 

går runt i släkten och att hon fått mycket kläder av sin storasyster. Ina köpte inte så mycket 

nya klädesplagg eftersom det var sällan hon behövde nya kläder och dessutom påpekade 

hon att märkeskläder var dyra. Ina berättade att hon sparat ihop för en lite större rymligare 

väska av god kvalitet som hon också kunde använda i gymnasiet för alla pärmar och 

böcker:  
 
I: Till exempel just nu vill jag ha en väska….och jag behöver en så där bra väska, alltså 
den kostar ändå ganska mycket men, jag har nu sparat pengar så nu ska jag köpa den. Att 
jag har liksom tagit just ut från mitt konto allt och sen fick jag faktiskt av min farmor 
ganska  mycket  pengar  bara  till  julklapp  och  sen  så  när  vi  var  i  Hong  Kong  så  blev  det  
pengar över. Så jag har lite tagit från allt det där…och sen har jag just fått presentkort. 
 
P: Jo, okej. Vad är det för väska, om jag får fråga? 
 
I: En Marc Jacobs sådan här från vad heter det, Stockmann. Jag vet inte riktigt hur man ska 
förklara den, men. Ganska stor och så. Dom hade inte ännu en svart så den kommer först 
på sommaren…dom ringer till någon sådan där. 
 
P: Hur kom det sig att det var just den väskan som du ville ha? 
 
I: Jag har letat typ i någo fem månader efter väskor men jag har inte hittat en enda. Och sen 
kanske just skulle man nu råka hitta en Louis Vuitton som kostar typ två tonni, så nej tack. 
Det är lite, börjar fara åt att jag är ändå bara 15 och om det nu ändrar helt stil så är det nu 
lite onödigt att köpa sådant. Och jag ville nu bara ha en stor och liksom, nå, märkes 
egentligen, eller så där att, den är läder. Så blev det nu den där som jag hittade.  

 
I den här skolan verkade det som om väskan var den symbol som på det tydligaste sättet 

fungerade som en markör för socioekonomisk status. Ingen av flickorna tyckte att man 



69 
 

genom klädseln och stilen hos en individ kunde se om familjen hade det sämre ekonomiskt 

ställt.  Däremot kunde man genom användandet av märken och speciellt genom dyrare 

handväskor se om en elev kom från en förmögen familj. Att äga en viss väska verkade 

också  vara  något  man  kunde  åstadkomma  genom  att  spara  ihop  till  den  eller  genom  att  

använda  en  oäkta  väska  i  skolan.   Genom  olika  sätt  kan  individen  alltså  köpa  sig  till  en  

tillfällig statussymbol eller använda en kopia. Ändå ansåg man det överdrivet om någon 

ständigt kom till skolan med dyra märken. Väskan och märkeskläder kan ses som en 

symbol för distinktion gällande klasstillhörighet. Vissa av de återkommande märkena i 

skolan hade fått en must have status vilket gjorde att flickorna inte ifrågasatte fenomenet. 

Det fanns alltså en gräns man passerade med sin stil där det ansågs bli snobbigt, vilket i 

detta fall var att komma med en äkta Louis Vuitton väska till skolan. I denna studie hörde 

dock inte någon av flickorna till en lägre socialklass och detta inverkade på gränsen för vad 

som ansågs vara för dyrt. För många flickor i samma ålder skulle säkerligen en 

Longchamp väska redan stå för något helt annat än en väska man går med till skolan för att 

alla har den.  

5.2 Skolan som utseendefixerad spelgrund 
 
I den följande analysdelen fortsätter jag att behandla de teman som uppkom i fråga om 

skolan  som  en  central  plats  för  identitetsskapandet.  Jag  går  vidare  i  analysen  genom  att  

belysa vilka utseendemässiga aspekter flickorna upplevde som betydelsefulla i skolan samt 

hur mycket andras åsikter väger i relation till kläder och stil. Teman som flickorna lyfte 

fram var skolan som ett ställe där utseendet har betydelse, grupptryck, problematiken med 

att passa in eller sticka ut samt den finlandssvenska stilen och fördomar mot olika 

utseenden.  

5.2.1  Att hålla sig a`jour med allting i skolan 
 

Skolan visade sig vara ett ställe där utseendet hade stor betydelse, även om man inte 

orkade sätta ner mycket tid på sitt utseende en vanlig skoldag.  Majoriteten av flickorna 

kände ett grupptryck, upplevde en press på att se bra ut i skolan och en press på att vara 

intresserad av sitt utseende över lag.  Flickorna hade svårt att sätta ord på pressen de kände, 

men upplevde flickorna att de befann sig under ett förstoringsglas hela tiden. Nedan 

beskriver Linnea atmosfären i skolan: 
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Nå när du ser någon människa så får du genast så där en uppfattning om hurudan den är, 
fast du inte någonsin har talat med den där människan. Att det är så där att om hon har fula 
kläder så inte tänker jag tala med henne att hon är helt, vet du. Fast man borde ge en chans 
åt  alla,  men  jag  vet  faktiskt  också  själv  hur  jag  gör  det.  Men  man  blir  beroende  av  den  
omgivningen man är i, det är bara så….det var andra skolveckan, då på sjuan, så jag kom 
in i det här gänget så va Nanna på vessan sedan kommer de till mig så där OJ vad du är 
vacker, kom hit…sedan kom Nanna från vessan och de visste inte vem hon var, men när 
hon kom med mig så. Sedan satt de där på bänken och sedan blev jag deras kompis. 
Utseendet har en så stor betydelse i vår skola eller människor kommer och tala med dig för 
att du ser bra ut. Eller sedan så där att, de där från inside gänget, att herre gud att jag borde 
så vara med henne idag, att du skulle bara ha sett henne när hon gick där i korridoren att 
hon bara strålade. Okej, ttseende har stor skillnad. (Linnea)  
 

 
Att  se bra ut  ingav individen makt,  genom ett  utseende som ansågs vara eftertraktat  hade 

man möjlighet att höra till skolans coola gäng eller innegänget som det kallades. Under 

högstadietiden hade Linnea mer och mer sökt sig bort från innegänget och börjat 

ifrågasätta deras sätt att behandla andra. Även Veronika ansåg att utseendet medförde 

popularitet:  
 

Jo det finns nog lite sådan där att människor just kollar jätte mycket att om man ser bra ut 
så då pratar dom gärna med en, och om man inte ser så bra ut så sen kanske dom inte vill 
vara med en, men det finns ju de människor som är just så där att de är öppna för alla, och 
jag tycker det är jätte bra att det finns sådana, men att det finns också, majoriteten skulle 
jag nästan säga är sådana där att dom, om man ser bra ut så då vill dom vara med en 
ungefär… att det är nu som att, människor förväntar sig att man ska….försöka göra sig att 
se ut så där som möjligt, men att inte orkar man bry sig alltid. (Veronika)  

 

Flickor som kände sig udda upplevde skolan som ganska jobbig eftersom de kände att de 

inte passade in. Pressen betonades särskilt av de flickor som hade ett sämre självförtroende 

och som inte var delaktiga i innegänget, men även de flickor som delvis var med i 

innegänget upplevde att det fanns ett grupptryck också i fråga om beteende. Pressen på 

utseendet i skolan var något som alla flickor hade gemensamt: 
 
Joo alltså jag kommer ihåg när jag någon gång berättade åt en kill kaveri och jag sade att 
på det här tre åren som jag har gått i högstadiet så har jag inte en enda dag kommit utan 
smink till skolan, inte en enda dag. Och då har jag ändå kommit hit med migrän eller som 
sjuk eller för att spela i någon turnering. …om du tittar i korridoren så är genomsnittligt 
alla tränade och smala och lagade alltid. Att de människor som känner att det inte passar in 
i det här så för dem har det verkat ganska tungt också. Att den där normen sätts av de där 
barnen som har nu kommit hit och bestämt att jag är nu kingi, så jag förstår inte liksom att 
vem har muka gjort dem de där vackraste eller de snyggaste eller smalaste. Att nu finns 
det, den där pressen finns nog. (Nora) 
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Joo fast jag bryr mig inte så mycket (skrattar) men nog är  det  ju  så  där  att  nog kommer 
man ju lättare undan om man ser bra ut och lättare förlåten alla med sina dumheter om man 
liksom ser  på  det  sättet  bra  ut.  Att  nu  är  det  en  bra  fördel…jag  är  nu  kanske  inte  ett  så  
vanligt exempel, men ändå så tycker jag att här är det helt okej om någon kommer utan 
smink till skolan. Jag kommer varje dag utan men i alla fall (skrattar). (Sally) 

 
Mm..nä, men jag tror faktiskt inte i vår skola i alla fall för vi är ändå så pass få elever när 
det ändå liksom är ganska litet, så liksom det är så att om man på riktigt känner sig helt 
bara så där bläh en dag och så kommer man bara i verrare och inget smink och liksom, inte 
mindar folk för alla har sådana dagar. (Viola) 

 
Få av flickorna ifrågasatte definitionen på vad det innebär att se bra ut. Veronika som 

avvek med sitt utseende genom att ha mycket svarta kläder, annorlunda smink och 

smycken hade börjat reflektera kring frågan då vi diskuterade pressen kring utseendet:  
 
Att jag börja just själv fundera på mig själv igår, att vad är egentligen så där, hur ser man 
ut om man är snygg, vad gör att man egentligen ser snygg ut…och så var jag och fundera 
att ja, vad är det egentligen. (Veronika) 

 
Nanna påpekade också att samtalsämnet om utseendet i skolan är mycket känsligt. Nanna 

som hade ett mycket bra självförtroende lyfte även fram behovet av att bli sedd av andra:  
 
P: Upplever du en press på att se bra ut? 
 
N: Så klart, nog finns det ju alltid där liksom, att nu vill man ju alltid, inte imponera, men 
synas, eller finnas. 
 
P: Pratar man i skolan om saker som har med utseendet att göra? 
 
N:  Nå  det  är  ganska  försiktigt  ändå,  så  där  på  något  sätt  i  högstadiet,  att  det  är  så  jätte  
känslig ålder, men jo nu pratar vi om att liksom, oj man såg någon som var snygg eller 
någon som hade fina kläder, eller den här och den här bloggen eller, men jätte försiktigt 
nog med att nämna människor i egen ålder.  

 
Eftersom en stor del av intervjuerna för denna studie genomfördes i maj var vårfesten 

något som ganska ofta kom på tal. Veckan före avslutningen funderade vi tillsammans med 

Kristina vad man skall ha på sig på den stora dagen:   

 
Jo, jag köpte den i Amerika…på sommaren….jag köpte många klänningar just för min 
konfirmation och när jag köpte bara flera och jag hade inte tänkt ens att jag skulle ha någon 
till avslutningen, men så när jag inte hade använt den här i skolan så tänkte jag att nå jag 
kan nog använda. För man på det sättet får inte ha samma klänning om igen, eller jag 
känner just press att man måste alltid ha en ny klänning för varje sådan här tillställning här 
i skolan. (Kristina) 

 
Kristina hörde till de flickor som hade ett dåligt självförtroende. Hon satt även mycket 

press på sig själv att lyckas i allting. Jag frågade ytterligare om hon upplevde en allmän 

press på att man skall vara väldigt intresserad av sitt utseende:  
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Jo nog tror jag det. För att annars så tycker någon kanske att man är lite underlig och, på 
något sätt. Jag vet inte. För vi har inte riktigt någon flicka som skulle vara väldigt 
ointresserad av hur man ser ut. Att det är svårt, när alla är lika så där, likadana nuförtiden. 
(Kristina)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Sally hade prytt sin främre pärm med ett collage av sminkade ögon och den bakre pärmen med 
sminkade läppar. Då jag frågade Sally om hennes tankar bakom collaget sade hon att hon bara gjort 
det utan desto större reflektion. Dagboken visar ändå hurudana bilder dagens unga kvinnor möts av i 
samhället genom reklam och andra medier som är riktade till tonårsflickor (Dagbok, Sally). 
 

Både Kristina och Erika var trötta på att bli stämplade som nördarna på nörd klassen och 

båda uttryckte bokstavligen att de ansåg sig ha ett dåligt självförtroende. Erika kände också 

av pressen och tävlingsandan som var närvarande i skolan medan Nanna ansåg att 

utseendet var i allt för stor fokus i högstadiet och väntade därför att komma vidare till 

gymnasiet:  
 
Mm, jo, nog på det viset. Det är så där på det viset tävling, eller inte nu tävling mellan 
flickorna, men det är ändå så där att man ska se bra ut också för flickorna. Att dom ska 
vara så där ”wow hon är snygg idag” och sen är det också för killarna att killarna ska vara 
helt att ”jo, att hon är nog snygg” och sen är man helt YES, PEACE. Men att ja, inte orkar 
jag på det viset satsa så mycket energi på att vara så där att ”hur månne dom andra ser mig 
nu? Att tycker dom det här är snyggt eller inte?”….nå nu måste man nog lite se vad man 
har på sig…. men att kanske alla tänker ändå så där att ”inte kan jag gå hur som helst klädd 
i skolan bara”, att nog tror jag alla tänker lite så där ”nja nu måste jag se lite bra ut idag”. 
(Erika) 
 
Jo, absolut. Att hänger du inte med liksom? Att det det är så jätte fixerat kring det där vad 
som  är  så  där  trendigt  och  vad  som  just  då  är  in,  att  om  man  inte  just  har  hört  de  rätta  
låtarna så är det så där va? Att man måste nog hålla sig ganska så där a` jour med allting. 
Och det är kanske lite synd…det är det mesta som tankarna cirklar runt nog i den här 
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skolan, tyvärr, det där utseendet och det där, ytliga. Och det är kanske det som jag så där 
väntar på att kanske lite slippa…att det finns annat viktigt också. (Nanna) 
 

Alla flickor upplevde en press på sitt utseende även om de ifrågasatte den pressen. Flickor 

med sämre och bättre självförtroende upplevde grupptrycket på utseendet i skolan men på 

aningen olika sätt. Sally som var del av innegänget hade inget problem med att komma 

osminkad till skolan medan Nora som gick på nörd klassen inte kunde tänka sig att komma 

utan smink till skolan fast hon hade migrän. Med ett bra utseende vann man popularitet och 

fick tillträden till olika umgängen. Få flickor ifrågasatte normen för det snygga utseendet 

eller  reflekterade  över  varför  något  anses  vara  snyggt.   Det  fanns  även  en  trötthet  på  det  

utseendefixerade i skolan även hos de mest modeintresserade flickorna. Flickorna ansåg att 

utseendet spelar en stor roll i deras värld, både i och utanför skolan.  

5.2.2 Att gå med strömmen eller sticka ut ur mängden 
 
Vad som framkom upprepade gånger i dagböckerna, intervjuerna och i mina deltagande 

observationer var att flickorna hade ett stort behov av att passa in men ändå inte vara som 

alla andra. Trots detta fanns det en norm i skolan för hur man skulle se ut, klä sig och bete 

sig. Att sticka ut ansågs vara riskfyllt eftersom man då fick vara beredd på elaka 

kommentarer och utanförskap. En person som vågade vara sig själv och stå ut ur mängden 

såg man ändå upp till. På vilket sätt man kunde stå ut fanns det dock gränser för. Det skulle 

inte gå till överdrift utan hållas inom ramen för god smak. De flickor med sämre 

självförtroende var mer öppna för olikhet och ansåg att det skulle vara ett välkommet 

inslag i skolan, där det upplevdes att alla såg väldigt likadana ut. Om man hade ett sämre 

självförtroende var man också mycket mer känslig för att sticka ut, även om viljan skulle 

finnas där så vågade man inte. En av flickorna i denna studie stod ut ur mängden och 

hennes stil definieras långt av hennes musiksmak, vilket ingav henne styrka att vara sig 

själv. Normen för utseende och stil i skolan var konservativ och tillbakahållsam. Stilen 

som jag reagerade på i mina observationer var mycket vuxen och respresentabel. De två 

flickorna som utöver Veronika tydligt stod ut stilmässigt i årskurs nio, ville inte delta i 

denna studie. Flickorna ansåg att alla såg väldigt lika ut i skolan och att det inte fanns 

utrymme för variation. Jag frågar Nanna om hon vet i fall någon blivit utfryst pga. 

utseende och stil:  
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Hm..  nä,  faktiskt  inte  på rak arm för  vi  är  så  likadana i  vår  skola…det  var  en flicka som 
bytte skola, hon hade lite så här goth stil kanske…hon var lite deprimerad….hon var så här 
tyst och mörk. Att det är lite att man sen bringar, inget illa, jag menar inte alls att det var 
hon själv tog fram det, att, och inte blev hon ju mobbad, men liksom att om hon drog sig så 
undan alla, så är det svårt att kanske komma fram till henne också. (Nanna) 

 
Flickan som Nanna nämnde kom upp otaliga gånger i intervjuerna. Hon hade inte sett ut 

som  alla  andra  och  haft  en  mörkare  stil.  I  sitt  citat  gör  Nanna  en  antydan  på  att  flickan  

kände sig ensam eftersom hon utstrålade dysterhet. Även Ina kom ihåg flickan då jag 

frågade om hon tyckte att det fanns utrymme för olika stilar i skolan:  

 
Om du är en människa som skulle bestämma dig att vara just gootti, så jag tror att det inte 
sku gå så hemskt bra, för den är väl så där att, nåja, människor skulle kanske lite säga till 
och vara så där att..jag vet inte riktigt, för här är alla ganska normala nu. Nåja, på sjuan 
hade vi i alla fall en så där tyyppi som ville vara riktigt gootti, och hade nog helt gootti 
kläder också, men jag kommer inte ihåg riktigt från sjuan vad som hände med henne. Okej 
hon bytte skola…man kanske kom ihåg henne, vet du att hon som har gootti stil…kanske 
inte alltid så där positivt. (Ina) 

 

Trots att behovet av att vara unik fanns i skolan, fanns likaså behovet av att passa in. 

Många av flickorna ville ha samma märken som alla andra hade för att känna sig mer 

säkra. De flickor som hade ett bra självförtroende upplevde i högre grad att man kan vara 

sig själv än de med sämre självförtroende:  
 
Nå vi har ju inte på det viset någon som helt sticker ut som har helt någon annan färgs hår 
eller något. Att det kanske visar att man skall nog inte helt vara så där annorlunda. Jag tror 
nog att de flesta försöker, eller är sig själv men att det är sedan just i olika grupper så 
kanske man är annorlunda. Att man egentligen skulle vilja vara någon annan, men det är 
för sent nu när det har varit så i två och ett halvt år. Att det är ganska svårt att ändra det nu, 
att man är stämplad för tre år liksom framåt. Därför väntar man just på gymnasiet att man 
får börja från början.…nå om man är lite annorlunda eller har lite annorlunda klädstil så 
kanske det  blir  lite  svårare för  vi  har  ändå inte  någon som står  helt  ut.  Man skulle  säkert  
behöva bara någon som skulle börja helt ändra så där sig, göra något helt oväntat så sedan 
kanske andra skulle följa. (Erika) 

 
Det fanns en längtan till framtiden, gentemot nya umgängeskretsar. På så vis 

representerade gymnasiet ett ställe där man kan börja från noll, igen. Alice motsatte sig 

fixeringen vid märkeskläder både i dagboken och i intervjun:  

 
Vad inspirerar dig i fråga om stil? Folk som vågar klä sig annorlunda, ovanliga plagg, 
återanvända plagg, gamla/hemgjorda kläder (Alice, dagbok). 

 
Nå jag tycker det bara är på något sätt lite löjligt, för att liksom man ska ha Henri-Lloyd 
jacka eller man ska Canada Goose jacka och man ska ha Uggs….och sen tycker jag när 
man ser dom på långt håll dom där Henri-Lloyd jackorna, när dom har den där gula huvan 
dom flesta, så jag tycker det är liksom nä. (Alice) 
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Även Denise ansåg att det var inspirerande att rita egna mönster och designa sina egna 

kläder:   

 
Vad inspirerar dig i fråga om stil? Förut ritade jag egna mönster och designer på kläder. När det 
kommer till stil så tycker jag att sådana kläder som man själv tycker att är snygga, är sådana som 
man ska gå i. Visst finns det ju gränser på hur man ska klä sig men i allmänhet så ska man få klä 
sig som man vill. Klädstil spelar en allt för stor roll i dagens samhälle! (Dagbok, Denise). 
 

 
Genast om man är på något sätt annorlunda här så blir man så där automatiskt mindre 
accepterad. Jag försöker nog acceptera alla som dom är och att det gör ingenting hur dom 
än  klär  sig.  Om man  klär  sig  på  någo  jätte  annorlunda  sätt  så  blir  alla  så  där  liksom att  
WOOAH  för  dom  blir  sen  säkert  så  där  osäkra  med  sig  själv  när  det  kommer  någon  
annorlunda emot…jag tror att det är att egentligen så skulle dom själv vilja vara 
annorlunda, men dom bara inte vågar eller kan. (Denise) 

 

Kristina upplevde att  det  i  skolan inte finns utrymme för att  vara sig själv och att  det  var 

vanligt med onödig ryktesspridning. Kristina var en flicka som brukade tycka om att spela 

fotboll men hade upplevt en press på att anpassa sig efter normen i skolan:  

 
Jag tyckte det var lite underligt att komma hit till sjuan, för att jag tyckte om min reppu, 
och att sen ge bort den och måsta använda någon sådan där, för jag har alltid varit väldigt 
sportig, och mera liksom en kille på det sättet…så att komma hit och sen använda 
handväska, så det var inte riktigt min grej…det var väldigt underligt…och alla dom här 
väskorna man köper, så ingen håller, för man har så mycket böcker så alla mina väskor har 
hittills ungefär gått sönder. För ingen håller den tyngden, när jag kommer med böcker. 
(Kristina) 

 
 
Kristinas syn på skolan framkommer även i dagboken där hon anser att man ska vara 

försiktig med att visa sina känslor: 

 
Jag är väldigt lätt att såra men jag visar inte det. I alla fall inte i skolan just för att varenda sak du 
gör i vår skola bedöms av alla elever och så stämplas du och allt värdens (Dagbok, Kristina). 
 
 

P: Tycker du att man kan vara sig själv här i skolan? 
 
K: Inte egentligen nä. Eller man kan på sitt sätt vara, men sen att stå ut med just en klädstil 
så att man skulle bli liksom svarta fåret, så det går inte. Att när….folk tittar på en så där 
underligt, och kan skrika saker till en…nå som min kaveri, så hon hade väldigt så där 
rufsigt hår, så hade dom börjat bara skrika troll till henne…det har jag lärt mig här i skolan 
att man ska…helst bara vara neutral här…det är mycket sådant här drama och just skvaller 
och rykten. Det är bara jätte jobbigt…det är som den där trasiga telefonen, att det liksom 
sedan ändras lite och sedan överdrivs det och väldigt onödigt.  
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Mona hade på senare tid inspirerats av hippiestilen eftersom hon var intresserad av 

ekologiska värderingar och stack på så vis också ut aningen från mängden:  

 
Att just före ungdomslägret, så nu var det så där om någon hade i skolan någo fina kläder, 
så tänkte jag att oj, att så där skulle jag också vilja klä mig någon gång. Men att, inte är det 
nu lika mycket mera det där med märken, eller så där perus kläder på något sätt. Att mera 
just så där lite speciella, att kan det vara så där att hej, vitsi vad siisti, att så där skulle jag 
också vilja klä mig…just så där första gången jag satte mina hippie byxor på, så var det nu 
lite  så  där  att  ”ahh  vad  kommer  folk  att  säga?”  men  de  flesta  var  nog  helt  att  ”vitsi  vad  
siisti!”. Att så var det helt jätte kiva att liksom komma nästa dag….inte har det någonsin 
varit så där, att nå OJ LOL att vad har du på dig riktigt? (Mona)  

 
 

Veronika hade bestämt sig för att inte längre bry sig i andras åsikter. Hon tyckte att det var 

viktigt att man bröt mot normen och hon ville gärna skaka till uppfattningarna i skolan 

vilket hon uttrycker tydligt både i dagboken och i intervjun:  

 
Hur tror du att andra ser dig? Jag vet att det finns människor som inte tycker om mig/ min stil men 
väldigt få kommenterar när de ser mig, bara några få kallar mig emo eller gootti, som om det 
skulle vara något negativt. (Dagbok, Veronika) 
 

Nå det märks ibland när man går liksom i korridoren att de tittar liksom ”hur kan hon se ut 
så där, hur kan hon klä sig så där?”, men det är ingen skillnad för mig egentligen…men att 
nu vet jag att några tycker att man är lite freaky, men sen har jag jätte många kaverin som 
tycker det är helt bra…jag tror inte det är så många som liksom vågar vara sig själva här. 
Att det är jätte mycket sådant där tryck att man ska vara på ett visst sätt och när man inte är 
så, man ser nog….de som är på det sättet så där annorlunda, så de liksom hänger med 
varandra och sen finns det de där som tycker att det är så här alla ska vara och ingen får 
vara annorlunda och dom hänger sen med varandra. Men….om man nu faktiskt vill, så där 
starkt tycker av annan åsikt än i den här skolan liksom, så då vågar man vara 
annorlunda…men det är jätte lätt att man inte gör det så där. (Veronika) 

 

Både Mona och Veronika avvek aningen från mängden. Ingendera av dem ansåg sig ha ett 

väldigt bra självförtroende. Dock hade båda en form av annat stöd, utanför skolan.  Mona 

hade hittat likasinnade på fritidsläger och Veronika hade en jätte god vän som hon delvis 

delade sin stil och sitt musikintresse med utanför skolan. Flickorna hade gått till att bli mer 

unika i sin stil från att ha haft ett större behov att se ut som alla andra på sjuan, vilket Sally 

beskriver i sin dagbok:  
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Vad inspirerar dig i fråga om stil? I början av högstadiet kompisarna men nu börjar jag forma min 
egen stil. (Dagbok, Sally) 
 

Trots att man blivit självsäkrare förhöll man sig aningen skeptisk till att det skulle finnas 

utrymme i skolan för olika stilar: 
 
Alla klär sig ändå ganska samma i vår skola, eller så där att det finns nog inte så där desto 
mera något jätte stort undantag som klär sig på så där annat sätt. (Denise)  
 
Jo nå inte egentligen, jag tycker att ganska många klär sig ganska lika tyvärr. Att när man 
gick på sjuan försökte man sen kopiera lite av de äldre eleverna och man ser just ganska 
många har leggings och toppar och huppare, att dom vågar kanske inte riktigt uttrycka sig 
ännu. Men sen, ju äldre man blir så tror jag att man liksom, vågar så där, lite välja sin egen 
väg också och…jag tycker att nian blev för mig kanske ändå den där sista 
vändpunkten…kanske på sjuan var jag ganska osäker, det är på något sätt konstigt att man 
är  äldst  i  skolan för  då kan man helt  vara sig själv,  sen på ettan i  gymnasiet  kommer det  
igen att vara så där. (Nanna) 

 
 
Det fanns ett grupptryck, och en norm för vad som var ett passande utseende. Det fanns 

också ett behov av att vara speciell men att ändå höra till och känna sig som en del av den 

rådande gemenskapen. Alla flickor tyckte att de flesta såg ganska lika ut i skolan, det fanns 

inte någon som de ansåg att radikalt skulle avvikit med sin stil. Tydligt var även att 

flickorna hittat sin egen identitet och hade blivit mer självsäkra under årskurs nio. På sjuan 

blev man tilldelad en stämpel som inte var lätt att bli kvitt. Att få bekräftelse utanför skolan 

kunde även fungera som kraftgivande i fråga om att våga uttrycka den egna identiteten fast 

självförtroendet  inte  var  på  topp.  De  flickor  som inte  hade  ett  väldigt  bra  självförtroende  

men som hittade mening i intressen så som musik och andra aktiviteter utanför skolan 



78 
 

vågade i större utsträckning vara sig själva. Majoriteten av flickorna ansåg att man nog kan 

vara sig själv och att det går att stå ut från normen men att det kräver mera skinn på näsan, 

man måste helt enkelt vara villig att ta mera stötar.  

5.2.3 Den gula huvan: finlandssvensk stil 
 
Att stå ut från normen var även något som ytterligare framkom när vi diskuterade den 

finlandssvenska stilen. I skolan fästes min uppmärksamhet vid vissa återkommande 

märken i kläder och accessoarer, framför allt hos flickorna. Under mina observationer såg 

jag olika versioner av Helly Hansen och Henry Lloyd på flickorna. 

Denna gång är det Linnea som har en Henry Lloyd jacka i neongult, mörkblått och vitt. 
(Observationer från studiehandledningen, dag 5, 9.9.2010) 

Ser en av flickorna från nian, hon har en Helly Hansen jacka på sig. {Reagerade på den 
mörkblåa, neongula HH-jackan eftersom många verkar ha den. Är det någon form 
statusjacka, en sådan som de flesta vill ha?} (Observationer från rasten, dag 6, 10.9.2010) 

Innan vi går in i klassen märker jag att Nanna och Linnea viskar åt varandra, de har båda 
seriösa miner. De fortsätter att viska då de kommer in i klassen. Sally betraktar Linnea och 
Nanna. Det pratas om att en pojke farit hem. Viola har på sig en rödvit Henry Lloyd jacka. 
(Observationer från modersmålslektionen, dag 11, 6.10.2010) 

 

Flickorna hade varierande uppfattningar om finlandssvensk stil men det ansågs finnas ett 

mode som åtminstone kan sägas ha influerats av den finlandssvenska kulturen där vuxna 

kvinnor ofta fungerade som exempel. Vissa märken, klädesplagg och en viss helhetslook 

ansågs representera det finlandssvenska:  
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Vad är finlandssvensk stil? Kläder & personlighet: Glatt, glada färger, ljusa färger, snyggt, men ändå 
chilligt, vänlig, glad, inte svart/mörkfärgat hår!, öppen, social. Typisk outfit (pojkar): Ljusa byxor, 
randig skjorta, sneekers, halsduk, neule, (v-urringning), nomination (Alice, dagbok). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nanna hade gjort ett collage på datorn av vad hon ansåg vara finlandssvensk stil (Dagbok, Nanna) 
 

 
Det där är kanske just det som alla tänker först på. Jo, nog till en viss grad stämmer de där 
stereotypierna, de här riktigt finlandssvenska. Men om man tittar i skolan så inte klär ju sig 
alla så här…den där rutiga skjortan tycker jag många har i vår skola…och det där 
blåvitrandiga, alltså jag seglar och det är därför jag har den där jackan och jag använder 
nog den när det regnar och så där, men jag tycker kanske att dom som inte seglar, så jag 
vet inte riktigt varför dom har sån. Men, alla ska ju få ha vad de vill, jag menar…att  det 
har också någon dragningskraft att det här är nu fint. Och sen de där färggranna byxorna 
där, så pojkarna har nog…och det är tennis. (Nanna) 
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Nora  var  inne  på  samma  linje  som  Nanna.  Nora  seglade  också  på  fritiden,  och  använde  

därför en jacka av märket Helly Hansen till skolan ibland. Precis som Nanna, förhöll sig 

även Nora skeptiskt till att många i skolan hade en seglingsjacka fast de inte seglade på 

fritiden.  Vi  pratar  om  Noras  självporträtt  i  dagboken  som  är  ett  fotografi  där  hon  ligger  

inbäddad i en seglingsjacka på däcket:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitt vaktpass utanför Gullkrona. Vind 8 m/s (Dagbok, Nora).  

 
Helly Hansen, den har valts helt utseendemässigt…att egentligen om man tittar på den där 
Helly Hansen rocken som nu alla har, så inte är det som seglingsrock någo otroligt 
bra…den är mera fritid. Det är ingen hardcore som du kan knyta ihop dig i liksom när det 
blåser och du vill sova. Och samma med min Henri Lloyd, att nog skulle den ändå hänga 
där i skåpet, så att det är nu bara en bonus att den råkar vara jätte makee nu för alla…men 
det är någonting, människor älskar den där gula huvan. Alltså jag lovar, det finns 
människor som går till den där butiken och dom tittar att jag vill ha den med gul huva. Helt 
säkert…men jag tror  att  fast  dom inte  är  i  den där  sporten så sen ändå har  dom det.  Och 
därför är jag ju bara lycklig för att jag råkar vara i en sport som dom är jätte in för alla att 
har det. (Nora) 

 

När vi diskuterar den finlandssvenska världen med Sally och Kristina tar de upp den 

finlandssvenska stereotypen och nämner Henry Lloyd jackan som en markör för den 

finlandssvenska kulturen:  

 
Nå det är bara en juttu. Det har bara blivit en grej att Henry Lloyd jacka och en labrador 
eller tax och sedan seglar man hela sommaren. Det är också sådant som finlandssvenskar 
säger till varandra, mobbar varandra med…det är nog ett vanligt drag. Det är nog många 
som har en HL-jacka annars också, men det är ju en seglingsjacka så det hör lite ihop i den 
där grejen. (Sally) 
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Det  blir  sen  bara  sådant  där  något  ’inne’  här  i  skolan,  och  sen  så  ungefär,  så  köper  alla  
det…Henri Lloyd…det har alla ungefär finlandssvenskar…att det är väldigt speciellt…det 
är säkert från seglingen, nå inte är ju segling på det sättet finlandssvenskt. Och sen när det 
har funnits så där NJK och alla dom här och när det är seglingsmärke…att man har tittat av 
någon som kanske har segla, och sen har det bara gått. (Kristina) 
 
 

Vidare ansåg flickorna att finlandssvenskar använde dyrare märken än finskspråkiga och 

att man visade utåt om man hade pengar. Även ett naturligt och välvårdat utseende ansågs 

vara typiskt för finlandssvenskar. Nora tyckte att den finlandssvenska stilen i skolan 

definierades av ett behov att ha vissa materiella ting med en viss status:  

 
Vad är finlandssvensk stil? Elegant märkesfixerad, väldigt stiligt, alltid lagad till tänderna. Ofta 
ganska internationell och fast kläderna inte är det så skall de se dyra ut. Finlandssvensk sminkstil 
är ofta lätt dagssmink, ”Luonnonkauneutta” (Dagbok, Nora). 
 

 
Nå det är väl jätte obvious att säga att vi alla pratar svenska här, skulle jag säga. Om du 
dumpar en människa in i den här skolan och frågar att är det här en finsk eller en 
finlandssvensk skola, så då är det nog ganska snabbt baserat bara på utseende av elever och 
vissa lärare. För att jag måste nog säga att den där materiella juttun här, några vissa saker 
som alla måste ha ungefär. Så jag tycker att man nog ser ganska snabbt att det här är en 
finlandssvensk skola…jag kan ju inte säga på något sätt att jag skulle skilja mig, liksom 
utseendemässigt hemskt mycket från de här andra flickorna för att jag går omkring i mina 
Uggs och min Canada Goose rock och jag är jätte glad över den saken….jag tror att den 
där finlandssvenska stilen tar nog mycket influenser av seglandet för att det är en jätte jätte 
stor juttu i den finlandssvenska kulturen…(Nora) 

 
Kristina, Linnea och Nanna ansåg att finlandssvenskarna hade ett stort behov av att passa 

in, vilket också återspeglades i stilen, både i fråga om beteendet och i klädseln:  

 
Jag känner sådana som inte har haft det så lätt för att vi accepterar tycker jag inte på 
samma sätt. Att finlandssvenskheten är på något sätt att alla skall vara, inte nu lika, men att 
just att jag har hört i finska skolor, att de är mer öppna för andra människor. Att vi skall 
mer  klä  oss  på  ett  visst  sätt  och  bete  oss  på  ett  visst  sätt  och  sådant  här.  Att  vi  är  mer  
kritiska om sådant…det kan just vara att nå inte för att vara stereotypisk men att vi har mer 
pengar kanske (skrattar)…det är på något sätt som en kedjereaktion att sedan till sist blir 
det så att när flera har det så måste sedan alla skaffa det, för att det är liksom coolt och 
inne. (Kristina) 

 
 
Vad är finlandssvensk stil? Hmm..Oftast märkes kläder. kanske lite Sailor look. Med seglings skor 
och en randig skjorta med ljusa byxor. Sen till märken lacoste, burberry, Henry lloyd, Ralph 
Lauren, Gant, Tommy Hillfiger och longchamp. De brukar vara väldigt simpelt men snyggt. De 
brukar också vara färger och inte svart vit. Man ser ganska lätt om en människa är finlandssvensk 
för de klär sig mer representativ och mer sofistikerad än en finne tycker jag. (Dagbok, Kristina) 
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Vidare upplevdes den finlandssvenska skolan som mycket homogen vilket återspeglades i 

att alla i skolan såg likadana ut. En press på hur man skulle vara var något som Nanna lyfte 

fram som typiskt för den finlandssvenska kulturen:  

 
Att här finns inte så många stilar, om man tittar redan på kläderna så alla klär sig ganska 
likadant. Medan jag har sett där i finska skolan, så där är alla ganska olika när det är så 
mycket större skola. Men jag tycker att här samlas lite liknande människor och det blir 
sedan ett ganska enformigt på något sätt såhär. Att alla klär sig lite liknande och alla beter 
sig lite liknande och använder likadana ord och. Att det skulle nog vara roligt med lite 
omväxling…jag tycker man måste vara ganska erfaren och liksom säga ganska så där 
smarta saker eller man skall hela tiden ha lite radarn på. Det är ganska trist, det är kanske 
en av baksidorna, men å andra sidan har vi jätte roligt. (Nanna) 

 

Sally och Kristina ansåg att utmärkande för den finlandssvenska stilen låg i att försöka 

efterlikna sina föräldrar och påpekade att eleverna i skolan också klädde sig ganska dämpat 

med tanke på att de var ungdomar:  
 

Vad är finlandssvensk stil? Uggs, canada goose, Henry Lloyd jacka. Märkeskläder. Vuxna 
“sofistikerade” kläder. Modemedvetet… försöker se ut som sina föräldrar (smiley).(Dagbok, Sally)  
 

 
Det  är  kanske  lite…försöker  så  där  härma  sina  föräldrar,  eller  jag  tycker  att  det  finns  ju  
massor med människor här som har någo kläder som är lite så där coolare, men om man 
tittar  så  där  överlag,  så  tycker  jag jätte  många har  jätte  tråkigt  så  där.  Att  det  är  helt  fina 
kläder men ingen går just tycker jag i någo jätte färggranna byxor och färger. Man skulle 
tänka sig att ungdomar har här lite rebelliskare stil, att man skulle gå i någo jätte galet utan 
många är så där jätte hyllyttäjiä. (Sally) 

 
Att  man  på  något  sätt  lär  sig  av  också  av  sina  föräldrar  hur  man  skall  bete  sig  som  en  
vuxen att de tar kanske därifrån det. Att man skall inte bete sig så där underligt och 
jaa…pengar har egentligen ingen betydelse, men jag tror också det är just i 
huvudstadsregionen kanske, som har just mer det här kritiska. Att inte tror jag att det är i 
Österbotten mer så där att man tittar vad alla har för kläder och vad det är för märke att. 
(Kristina) 

 

En stor del av de märken som ansågs användas av finlandssvenskar var förknippade med 

praktiska fritidsintressen i utomhusväder, så som seglarjackorna, Canada Goose jackorna 

och UGG stövlarna, vilket Linnea och Sally lyfter fram:  
 

Det som jag just har märkt i den här skolan, att jag kan stå och förklara någonting som är 
viktigt åt mig till någon och hon kanske står här och jag talar till henne och sedan mitt i allt 
kan hon titta åt andra hållet och gå bort, ATT SÅ DÄR VAD? Att det skulle aldrig någon 
från mitt lag göra, aldrig för att det är respekt och så där. Finlandssvenska är bitchiga…jag 
tycker att de tror sig vara högre, bättre än andra och tittar ner på folk mycket mera än vad 
de finska gör. Att nu går finska också omkring och Canadagoosar….men just många går 
och Canadagoosar i vår skola om man tittar så den där stereotypen. Men det finns ju mer 
till alla, men så där på ytan. (Linnea) 
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Det går sådana där grejer i svenska skolor och nog finska för den delen med, men speciellt 
här. Det finns mycket förmögna människor som följer jätte mycket, att då när det kommer 
nästa sak så köper dom det genast. Sådana vet du barn, som är så där att om det blir mode 
med Canada Goose så har man en Canada Goose och sen när det byter till UGG:s så då 
köper man genast UGG:s. Just någo seglingsjackor som har varit jätte vet du pop, och just 
Canada Goose är ju ändå på det sättet sådan där jätte praktisk varm vinter jacka som är 
menat för sådana, typ bergsklättrare. (Sally) 
 

 
Social klass framkom som en del av den finlandssvenska stereotypen där man ansågs vara 

det bättre folket. Alla flickor uttryckte också att det var trötta på fördomar och stereotyper 

mot finlandssvenskar. Nora ansåg att det fanns en elit som satt normen för vad som ansågs 

vara snyggt:  

 
Jag tror att det är mera det att det där inside gänget RÅKAR innehålla många av dom där 
människorna som inte har något sorts penningproblem, så dom kommer alltid med det 
dyraste. Men nu har jag märkt, att nu tar dom efter andra också. Nu hittar du helt lika bra 
där också fake Louis Vuitton och fake UGG:s och dom här sakerna…men nu tar dom 
också av den här sjöstilen på det sättet…och den där segling stilen. Vilket känns….för mig 
hemskt underligt, för sen när jag går i sådant som jag är van att liksom sporta i, så nu har 
det plötsligt blivit jätte mode. Och det är en sådan sak som jag har helt på grund av dens 
egenskaper….och min gula huva som bara är där för att någon ska hitta mig sen när jag har 
dragit överbord så, så nu är dom liksom den där makee juttun (Nora). 

 
Social klass i relation till det finlandssvenska framkom även i Heidis dagbok:  

 
Vad är finlandssvensk stil? Om man har pengar så syns det i kläderna (smiley). Vissa märken 
(Uggs, Abercrombie and Fitch, osv.). Alla har ganska liknande, man ska ha det som andra har 
(Dagbok, Heidi). 
 

Nå det är kanske…dom som har lyckats bli lite mer rika, så då kanske det syns i kläderna 
ibland, men det är kanske också alla. Och sen just här att man märker att vissa märken blir 
jätte  populära  jätte  snabbt.  Nå  det  är  ju  så  där  om  någon  har  något  kiva  märke  så  det  
sprider sig ganska snabbt. Men det är bara det ungefär. (Heidi) 

 

Förutom märkeskläder ansågs även vissa drag som långt hår höra till det finlandssvenska 

och det att man i vissa situationer kunde se på en person om den var finlandssvensk:  

 
Vad är finlandssvensk stil? Om vi nu talar om klädstil tycker jag nog att det finns en viss stil bland 
de flesta finlandssvenskar. De färger man ofta använder Beige, mörkblått, rött. Fast alltid ser man 
nog inte på färgerna, mer på märken. Vissa märken som Henry Lloyd, Helly Hansen, Longchamp, 
bulberry, mulberry…brukar vara typiska för fin.svensk. På något sätt känner jag ofta igen en som 
talar svenska i Finland fast de ser helt lika ut som en finne, men de kanske är lite vackrare och 
brukar har långt hår (smiley). (Dagbok, Ina). 
 

 
 
 



84 
 

Men alltså jag tycker alltid att alla finlandssvenskar har långt hår…alltså när jag var  på 
träningsläger, så tittade jag på den enas hår och så var jag helt att hon ser finlandssvensk 
ut, så hörde jag att hon talade med sin mamma. Det är något som bara säger att det skulle 
vara…jag tycker inte att man har till exempel grön ögonskugga eller pink ögonskugga eller 
så där vet du utåtstående, men nog kan man ha ganska mycket mejk, men det brukar ändå 
bara vara, att det är så där, luonnonkaunis…det har nog alltid varit…(Ina) 

 
Hemskt eftertänkt nog, att allt lagas till topp…jag tycker att det är ofta mera så där vet du 
lite mascara, och sen en helt slät sminkad hy…vet du dom där seglingsmammorna aktigt, 
det är så där att dom går med sitt perfekt, perfekt lagade blonda hår i en liten ponnysvans 
och jätte så där, naturligt vackert smink, hemskt sällan typ någon svart kajal eller mycket 
svart ögonskugga eller något. För dom ofta utstrålar tycker jag en sådan här lite mamma 
aktig sida (Nora). 

 
 
En accessoar som blivit populär i skolan var väskan av märket Longchamp som även den 

ansågs vara typiskt finlandssvensk. Under mitt år i skolan såg jag upprepade gånger 

Longchamp väskan i olika färger, former och storlekar. Mer än hälften av de tretton flickor 

som deltog i denna studie ägde en Longchamp väska: 
 

Alltså jag har den här och så har jag en sådan där beige, den köpte jag på Kreta, den är 
liksom helt fake och….jag tycker den är liksom så där enkel och snygg och det är jätte 
svårt att förklara, den är så där enkel….eller den är så där inne för ganska många har ändå 
sådana. Och den är så där snygg…nu är det så där lite om mode vet du…och man får 
mycket att rymmas i den i skolväska och sådant. (Viola) 
 
Jo,  den är  också otroligt  populär.  Men det  är  också säkert  för  att  när  det  är  ett  märke så 
måste man följa, och det är snyggt och ja…jag vet inte varifrån helt det kommer. (Kristina) 
 
 

Hälften av flickorna uttryckte att den stereotypa finlandssvenska stilen nog var tilltalande 

även om man inte själv ansågs klä sig på det sättet. På frågan om de själva anser sig ha en 

finlandssvensk stil svarar Viola:   
 
Nå jag har Henri Lloyd jacka och Longchamp väska men jag tycker det är helt snyggt men 
på någon kan det se lite tantigt ut…men alltså just det där med dom där Henri Lloyd 
jackorna och alla Gant kläder hit och dit, så den där stereotypen, så nä man kan inte säga 
att alla finlandssvenskar är så klädda. Det låter nog hemskt att säga det, men liksom 
speciellt här så ser man nog ganska många som faktiskt lever upp till det. Och kanske 
också försöker så där att jo att jag är finlandssvensk och jag klär mig så här…och för några 
är det jätte viktigt att allt är liksom Henri Lloyd eller Gant eller sådant. Men jag har nog 
lite av allting, nog har jag också Tommy Hillfiger kläder och sådant, men jag kanske inte 
har allting på en gång. Att jag liksom blandar det lite, att det blir till min egen stil…men 
det kanske inte syns lika tydligt för att jag liksom just bryter upp det. (Viola) 
 
 

Vissa av flickorna granskade den finlandssvenska stilen ur ett kritiskt perspektiv. De 

framhöll att alla har sin unika stil medan Mona och Denise skrev att de upplevde en 

avsaknad av olika stilar så som hippie-, och goth stil:  
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Vad är finlandssvensk stil? Det första jag tänker på är semi snobi stil. Liksom, på nåt sätt så 
använder många finlandssvenskar fina märken och satsar mycket på utseendet. Många har dyra 
kläder o. mega satsad make-up. Något som man märker i alla fall i skolan är att finlandssvenskar 
pratar mera. Det syns ju inte direkt i utseendet men det är i alla fall något som på ett sätt hör till 
finlandssvenskan. På finlandssvenskt håll ser man även mindre typer som klär sig tex. som hippien, 
goottin etc. Pissis stil är mera vanlig bland min ålders finlandssvenskar (Dagbok, Mona). 

 
Inte är det så många som klär sig just på någo helt annat sätt, eller har någo liksom på det 
sättet jätte personlig stil...inte är det så jätte fint ändå sen. Att speciellt om man nu varje 
dag har jätte fina kläder …nog kan det vara lite ibland så där att man vill inte på det sättet 
erottua joukosta, att kanske första dagen man kommer till skolan eller något sådant här så 
vill man nu ha ganska så här perus kläder, men att inte annars. (Mona) 

 
Vad är finlandssvensk stil? Alla är ju individuella vilket betyder att alla har sin egen stil, men 
sådär allmänt sett så tycker jag att finlandssvenskar är mer sociala än t.ex. då finnar. Jag tror 
också att finlandssvenskar är mer vänliga på något sätt. Om en finlandssvensk familj har massa 
pengar så visar den det på ett sätt som en kanske en inte finlandssvensk familj skulle ha gjort. Till 
typisk finlandssvensk stil hör: segling, massa traditioner med fam,… Själva frågan är ganska svår 
för finlandssvenskan är ändå inte ett så stort språk, och alla har lite egen stil. (Dagbok, Denise)  
 

Jag försöker på något sätt undvika det där. Eller joo okej, det kan vara jätte praktiskt med 
den där samma jackan, men att jag orkar inte se ut som alla andra. Jag går nog gärna i min 
röda regnrock helt så där, vet du att. (Dagbok, Denise) 

 

Att passa in i mängden och ha det som alla andra i har samt frånvaron av olika stilar från 

subkulturer ansågs vara typiska drag för den finlandssvenska stilen. Flickorna var noga 

med att poängtera att det fanns en viss finlandssvensk stil i den skola som de gick i, men 

att man inte kunde dra hela folkgruppen över en kam och att det högst antagligen även 

fanns stora regionala skillnader. Även om en stor del av flickorna som deltog i denna 

studie hörde till den finlandssvenska stereotypin uttryckte de att de var trötta på 

fördomarna som fanns gentemot dem. Det var viktigt för flickorna att bli sedda som 

individer, som inte enbart definierades utgående från den socioekonomiska status man 

tillhörde. I denna studie framkom det tydliga mönster i fråga om en finlandssvensk stil som 

hade formats i denna specifika skola och kanske även på ett mer allmänt plan inom 

huvudstadsregionen. Eftersom finlandssvenskarna är mindre till storlek, kan man tänka sig 

att vi har ett större behov av att passa in i de sociala umgängen och fält vi är aktiva inom i 

vår vardag. I dessa fält finns utseendet, kläder och stil ständigt med och samverkar i 

formandet av vår egen identitet, där vi har ett behov av att både passa in och samtidigt stå 

ut. I modet som hade influerats av den finlandssvenska kulturen försökte man eftersträva 

överklassens stil. De märken som anknöts till det finlandssvenska hade en tydlig koppling 

till aktiviteter som varit typiska för de högre samhällsklasserna så som segling och golf. 

Det må även hända att de stereotypa uppfattningarna om det finlandssvenska blir legitimt 

eftersom det alltid tas fram i den rådande samhällsdiskussionen. Flickorna uttryckte även 
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en iver och entusiasm till att diskutera den finlandssvenska stilen och identiteten över lag 

vilket kan ses som en antydan om att den samhälleliga diskursen berörande 

finlandssvenskhet ofta är för ensidig och att flickorna sällan fått utrymme att prata om sin 

finlandssvenska identitet.  

5.2.4 Att hålla sig inom ramen för god smak: fördomar i skolan 
 
Trots att vissa av fickorna ifrågasatte vad utseendet säger om en person visade det sig att 

alla flickor hade fördomar mot olika stilar. Majoriteten av flickorna hade strikta regler för 

hur lärarna och annan skolpersonal skulle klä sig i skolan:    

 
Nå ofta så har nog vissa lärare en ganska bra stil, men sen är det vissa lärare som inte borde 
ha genomskinliga caprin och inte heller genomskinliga skjortor. Att sori nu bara, men en 
av  de  vuxnas  stil  är  ibland  lite  no  comments,  för  just  när  det  är  så  där  någo  skjortor,  så  
knapparna är liksom uppe typ hit (visar på bröstkorgen med händerna). Och sen är det så 
där…YOU HAVE CHILDREN!. Och sen just någo mega tighta klänningar eller så där 
kjolar som är helt för korta och.. på något sätt när det är en vuxen i skolan så man får lite så 
där GULP fiilis. (Erika) 
 
Eller vi har hört att vi får inte gå med för urringat eller för kort, men själv gör den här 
personen det, så det är lite svårt att så där säga om det visas dåligt exempel…jo nå jag 
tycker det är kiva med folk som klär sig enligt sin ålder, eller jag kanske inte riktigt gillar 
det  att  om  man  arbetar  i  skolan  och  går  med  inga  strumpbyxor  och  slits  ända  upp  till  
rumpan.…det är kanske inte något jag kan påverka, men jag tycker så där om man är 
vuxen så kan man nu klä sig ändå så att man täcker magen. Nä, nog klär sig de flesta 
ganska anständigt jo. Men det är ganska korsdraget, att vad vi blivit tillsagda och vad den 
här vuxna själv gör. (Nanna)  

 
 
En av de vuxnas klädsel provocerade flickorna eftersom de inte ansåg att det passade inom 

ramen  för  smaklig  klädsel  i  skolan.  Då  jag  frågar  av  Mona  och  Sally  vad  de  tycker  om  

lärarnas stil i skolan svarar de: 
 
De flesta klär sig ganska likadant ändå, perus farkkun och typ någon neule eller något 
sådant där. Att inte har jag egentligen någo jätte speciella åsikter om det…det är på något 
sätt, dom måste ha respekt, och det inte så där ei jaksaa stil…Att dom måste visa att dom 
på något sätt just orkar jobba och inte bara vetää på sig vad som helst…det skulle vara helt 
siisti om det skulle finnas någon lärare som skulle klä sig jätte speciellt…men det skulle 
kanske inte ändå passa in i en skolbild, på något sätt för en lärare. Att dom är ju vuxna, på 
något  sätt  det  skulle  ge  en  lite  så  där  epäilyttävä  bild  från  början…det  är  bara  så  där  att  
läraren ska vara så där liksom, helt perus. (Mona) 
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Det är nu ganska…så där normal vuxen stil, representerar inte någo speciellt, så det är väl 
helt bra att man har en lärare som inte klär sig i någo punkare kläder. Jag tycker att den ska 
inte representera någon, när den nu är en lärare i en klass med massa människor så ska man 
väl inte just ta för mycket, inte ska ju en lärare ta så där plats. Och jag tycker inte att en 
lärare ska gå klädd i, säg nu att någon lärare kommer i någon kort klänning och något 
sådant där...man ska inte titta så där att ”åh, vad har den där där på sig” tycker jag, att det 
ska bara vara så där, diskret…att inte läraren kommer dit och är helt, vet du. (Sally) 

 
Förutom  fördomar  gentemot  lärarnas  och  skolpersonalens  stil  uttryckte  majoriteten  av  

flickorna en stor oförståelse gentemot en dystrare stil med mycket smink, nitar och 

piercings. Alice kopplar också ihop de egna fördomarna med hennes finlandssvenskhet:  
 
A: Jag tycker ändå det är ganska typiskt finskt, det är sådana där heavy rockare ”ööh vi 
färgar håret” och sen när det växer ut så där så blir det så där blont hår och det är så äckligt. 
Jag tror inte att det är så många finlandssvenskar som färgar håret helt svart, eller nja du 
har…om man just har liksom så där gootti kläder och mega långa läderjackor, så nog blir 
man lite så där att woow, att okej…men om du går med jätte ljusa, somriga kläder och kiva 
kläder så nog ger det en positiv bild…kanske det är just den här motsatsen till 
finlandssvensk stil…att kanske gootti är mera dom där liksom perus finländare, men det är 
den där mörka sidan medan jag uppfattar som Finland att det ska vara den här ljusa och 
glada och positiva sidan på något sätt  just med kläder också.  
 
P: Men om man har formats av sådana erfarenheter av livet att man inte orkar liksom tro på 
det här ljusa och glada?    
 
A: Men om man tänker på det sättet att om den har haft dåliga livserfarenheter och kanske 
är ganska dyster, så man vill ju hellre vara kompis med en positiv människa…för det 
speglar sig, då blir man själv positiv. För att vad jag i alla fall har liksom hört av andra 
kompisar när dom har varit kompisar med någon jätte negativ och har haft depression och 
allt möjligt så har dom själv börjat må dåligt för att kompisen mår dåligt.…men jag 
försöker tänka, att ändå inte dra slutsatser genast.  

 

På frågan om vilken stil flickorna inte tyckte om var det vanligaste svaret goth och punk 

stil eftersom den upplevdes som dyster, aggressiv och frånstötande. Sally uttryckte vidare 

att  hon  inte  tycker  om  när  någon  stil  går  till  överdrift.  Viola  och  Sally  beskrev  skolans  

atmosfär som ganska fördomsfull i fråga om synen på avvikande stilar:  

 
 
Att om det någon gång skulle komma någon helt punk sådan där människa hit så nog 
skulle alla nu titta så där att VA FAN håller du på med…eller jag tycker det finns nog så 
där fina varianter men att det är kanske lite så där nerdämpat…. nåja, fast man får klä sig 
hur man vill men…det är totala motsatsen till hur jag skulle klä mig. Jag tycker om så där 
just naturligt, dom är så där jätte kajal runt ögonen och liksom kunnon så där helt bleka och 
bara svart och sådant där…eller man har ju fått liksom just från någo filmer och sådant så 
där bild av dom, man går fram till dom och dom är bara så där öhh jag ska döda dig vet du. 
Eller inte nu riktigt så men….nog känner jag några som är kanske lite så där emo på något 
sätt, och dom är nu jätte kivoga…så liksom därför känns det så hemskt att säga det. (Viola) 
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Om nu någon har någon jätte stor vet du strut hatt på huvudet så….jag blir bara så där att 
okej, jag fattar pointen, du vill vara annorlunda än alla andra, men man behöver inte vara 
nu så där demonstrativt.…det är så mycket annan än alla andra vet du så där. (Sally)  
 

Att ta influenser från en stil men att dämpa ner den ansågs också vara acceptabelt men om 

man levde en stil fullt ut ansågs det gå till överdrift. Jag frågar vidare av Sally om det finns 

utrymme för olika stilar i skolan: 

 
Ööh..nä. Nog finns det. Jo man får ha sin egen stil men sen blir man jätte stämplad för 
det…det är helt okej om du vill vara en punkare, men sen kommer ingen som inte är 
punkare att vara med dig…på det sättet tror jag det är…det är som att man är så där ”jo det 
är okej att du är en hopp-, hipp-, vet du någo att du klär dig, nå fast som punkare, men mig 
kommer du inte att vara kompis med”… att okej vad är det här för vet du, människa… men 
människor ger den inte kanske en chans, att vara kompis med den så där. (Sally) 

 
På frågan om det fanns någon stil som flickorna inte tyckte om hade de alla starka åsikter i 

fråga om vad som upplevdes som estetiskt och smaklöst. Goth stilen var ett stort nej även 

hos flickor som lyssnade på likartad musik på fritiden. Att ha för lite kläder eller att se 

ovårdad ut gav heller inte rätt intryck:  

Alltså överhuvudtaget att se billig ut. Den där billiga stilen med att man ser oskött ut, vet 
du när människor färgar sitt hår blont och låter det växa ut med liksom mörka så där juuret 
till exempel. Och när människor går med jätte lite kläder och ser billiga ut, och dom där 
med dom där trikåerna och typ ingenting över rumpan, det tycker jag inte alls om...jag 
skulle också känna mig så otroligt naken om jag skulle försöka gå klädd så där, att jag 
förstår inte hur människor kan göra det. (Nora) 
 
Nå jag tycker inte om den där stilen att man är kunnon gootti och har massor lävistykset i 
ansiktet.  Eller  på  vissa  kanske  det  passar,  men  ofta  ser  de  ut  så  där  att  dom vill  inte  ha  
något med andra människor att göra, eller man får så där på det viset fuck off vibe av dom.  
Eller man dömer ju ganska snabbt dom, men man får en sådan där fiilis att dom är kanske 
inte helt dom där socialaste människorna. (Erika) 

 
Vidare uttryckte Erika och Heidi upprepade gånger att musik var viktigt för dem. De 

lyssnade båda på tyngre rock och heavy metal som inte framkom synligt hos de andra 

flickorna förutom hos Veronika som tydligt uttryckte sin musiksmak genom sin stil. Trots 

att musiken var viktig för flickorna hade ingen av dem ett behov av att uttrycka intresset 

genom sin egen stil: 

Jo, nå inte har jag någon så där need att bevisa att musik är viktigt för mig, att inte tycker 
jag att alla behöver vara så där att ”okej, musik är viktigt för dig, E”. (Erika) 
 

Även i Heidis dagbokspärm framkom musikintresset tydligt. Hon hade prytt sin pärm med 

att limma in olika namn på band hon lyssnade på: 
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Pärm (Dagbok, Heidi) 
 

P: Musiken, inspirerar den dig i fråga om stil? 
 
H: Mm..kanske lite. Eller jag skulle vilja ha någon kiva skjorta just med någon av dom där 
banden, men jag har inte hittat någon. Inte ännu i alla fall.  

 

Det kan vara på sin plats att fråga varför Heidi och Erika var försiktiga med att uttrycka 

vikten av musiken i deras liv när det så tydligt framkom i dagböckerna och intervjuerna. 

Däremot var det mycket viktigt för Veronika att uttrycka sin egen stil specifikt genom sin 

musiksmak. Det visade sig att flickorna hade starka fördomar gentemot sådana stilar som 

kändes avlägsna från den egna stilen. Att ha en nyansrik stil, att ta intryck och dämpa ner 

en viss stil ansågs vara det rätta medan extremiteter skulle undvikas. Lärarrollen och en allt 

för avvikande stil kolliderade med flickornas uppfattning om en bra och trovärdig lärare. 

Det dystra, tunga, mörka och aggressiva ansågs vara motsatsen till den finlandssvenska 

stilen som representerades av element som pigga färger, glädje, lätthet, sportighet och ljus. 

Fördomar framkom genom att spegla mer okända stilar mot det som var bekant i det egna 

livet.  Majoriteten  av  flickorna  ansåg  att  man  kunde  vara  sig  själva  och  att  det  fanns  

utrymme för olika stilar i skolan, men medgav ändå att det innebar ett utanförskap i 

gemenskapen. På så vis verkar flickornas identitet i fråga om att vara sig själv formas efter 

en allmän uppfattning på ett på förhand bestämt flickskap som uttrycks i normerna för 

kläder, utseende och stil. 
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5.3  Inspiration för den egna stilen 
 

I denna analysdel övergår jag till att redogöra för de faktorer som inverkar på den egna 

stilen, även utanför skolan.  Jag har dock valt att inte separera denna forskningsfråga i 

syftet eftersom resultaten även här hade stark anknytning till skolan. Först tar jag upp 

modebloggarna, modetidningarna och annan populärkultur som inspirationskälla i 

flickornas liv för att sedan övergå till att belysa kompisarnas och det egna jagets betydelse 

i formandet av den egna stilen.  

5.3.1 Bloggen som kraftingivande  

Majoriteten av flickorna nämnde att den största inspirationskällan för den egna stilen var 

olika modebloggar, varav den svenska modebloggaren KENZA var mest populär vilket 

framkom bl.a. i Erikas och Heidis dagböcker:  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vad inspirerar dig i fråga om stil? Tidningar och andra människor, bloggar och hur jag känner mej 
påverkar också när jag köper/väljer kläder. Om ja e skittrött på morgonen blir det säkert bara en 
huppare och håre fast i ”knoka”. Limma in en bild på en stilhelhet som du tycker att är fint (reklam, 
modetidning, inredningstidning, bild från blogg). Och Kenzas blogg, hon har super bra stil. 
www.kenzas.se. (Dagbok, Erika).  
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Nå hon är så perfekt. Hon verkar jättetrevlig för hon skriver så där, att hon bryr sig om 
också sina läsare, att hon är inte som till exempel den där Ami of Sweden eller Kissie eller 
dom där, utan hon är på riktigt en bra bloggare, och hon sätter alltid bilder på hur hon klär 
sig och ger massor tips att hur man kan kombinera olika stilar. Och sen när hon är så 
perfekt (ironisk), hon är jätte ung och hon har något eget företag, hon designar någo, har 
något eget mode sådan där bransch, och så har hon en jätte söt pojkvän och dom är jätte 
söta och hennes liv är bara så bra när hon får betalt för att hon bloggar och…jo. Jag hatar 
henne för att hon är så perfekt (ironiskt tonläge). Nå inte nu hatar, men. Man kan ha henne 
som ett så där, mål, att också jag ska någon gång också vara, att någon blir så där 
avundsjuk på mig, så där bra avundsjuk. (Erika) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vad inspirerar dig i fråga om stil? Modet lite, bloggar, vad jag själv tycker att är snyggt. Limma in en 
bild på en stilhelhet som du tycker att är fint (reklam, modetidning, inredningstidning, bild från blogg). 
Simppelt och snygggt, kenzas.se. (Dagbok, Heidi).  
 

P: Skulle du säga att de här modebloggarna är viktiga, för din egen stil? 

H: Jo. Eller jag brukar ibland titta att om hon har, som jag såg på en av hennes bild så hade 
hon jätte snygga shorts, så jag ville ha dom…jo hon är bara störande, hon är så perfekt. 
Alla är bara jätte störda på henne (ironisk). 

P: För att hon är så perfekt? 

H: Jo…nä hon verkar jätte kiva. Och så det är jätte kiva att läsa hennes blogg. 

P: Och så är hon snygg och smal och allting? 

H: Allting bara. 

P: Allting är perfekt. Men du kan skratta åt det? 

H: Jo, inte är det, inte på riktigt hatar jag, jag bara tycker om henne. 
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Däremot var inte Veronika lika övertygad som fick mycket inspiration till sin klädsel från 

musiken hon lyssnade på medan Erika även nämner tonårstidningar som en 

inspirationskälla:  

Mm..nä. Jag tycker dom är tråkiga….jo, jag har sett dom, jag har någon gång när jag varit 
sjuk så har jag gått och kollat men inte tycker jag att det är någo intressanta på det 
sättet….så där vissa fina saker och men inte är det sen någo. (Veronika) 

Nä alltså det är mera så där, nå nu så har jag nu haft ganska länge bara dom här Demi och 
Miss Mix så dom kommer hela tiden, eller en gång i månaden, så där finns det nu alltid 
någo tips, just bra att om något, där står pris och så där, så där kan det just också när det 
finns av sådana där kändisar, så just att om dom har bara någon simpel klänning sen så 
man kan köpa för billigare kläder typ en liknande outfit eller något så där, att nog får man 
inspiration att vad för kläder man vill köpa. (Erika) 

Viola nämnde upprepade gånger att hon i framtiden ville åka till Australien eftersom hon 

ända sedan liten fascinerats av landet. I och med hennes intresse gentemot Australien var 

hon också mycket inspirerad av den s.k. surf-looken:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad inspirerar dig i fråga om stil? Stranden, sommar, etc. Jag tycker om att klä mig somrigt med en s.k. 
surf-look. Men jag tycker även om att klä mig i helt perus farrkun och tröja. Då försöker jag ändå få lite 
sommarfiilis med, genom att t.ex. ha ett strandigt armband. Jag gillar att klä mig enklet, alltså typ bara 
ha top och shorts. Limma in en bild på en stilhelhet som du tycker att är fint (reklam, modetidning, 
inredningstidning, bild från blogg). Exakt sådanhär stil tycker jag om. Ledig, enkel och somrig. Bilden 
är från ”Systrar i jeans”-filmen. Skådisen är Blake Lively. (Dagbok, Viola. 
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Alla flickor var medvetna om Kenzas blogg även om alla inte läste den aktivt. Tydligt var 

att Kenzas blogg fungerade både som inspirationskälla för den egna stilen men också som 

en kraftingivande förebild för vissa av flickorna. Flickorna upplevde att hon hade mer än 

bara det yttre att erbjuda sina läsare. Olika modebloggar var ett allmänt förekommande 

bland flickorna och andra modebloggar som flickorna läste var Ami of Sweden, 

Blondinbella, Fokis, Kissies, 5 inch and up, Sara Montazami och Fashiontoast. Flickorna 

nämnde att de främst bläddrade i modetidningar vid t.ex. tandläkarbesök eller att de köpte 

enstaka nummer någon gång, eftersom tidningarna var dyra. Andra inspirationskällor som 

uppkom var kändisar, filmer, musik och tv-serier, varav den amerikanske tv-serien Gossip 

Girl var mest populär. Från bloggarna hittade man inspiration men fick även konkreta råd 

och tips för olika stilkombinationer. 

5.3.2 Kompisars betydelse i formandet av den egna identiteten 
 

Utöver modebloggar, modet i allmänhet, andra människor, och tidningar inverkade man 

själv på sin egen stil.  Den egna smaken i kombination med influenser från modevärlden 

bildade flickornas egen stil. Betydelsen av kompisar och syskon i formandet av den egna 

stilen var ett tema som ofta uppkom. Mona som inte tyckte om modebloggar nämnde att 

hon kan titta på dem i sällskap av kompisar. Allt som oftast shoppade flickorna också 

med sina vänner:  

Jo, att jag brukar nog shoppa med mina kaverin oftast…men sen om det är någo dyrare så 
brukar jag gå med kaverin och titta på det, och sen tar jag mamma med och betalar. Men 
att det är nog ganska sällan som jag går bara så där och shoppar själv eller helt ensam. 
(Mona) 

Det är lättast att gå bara med en kompis för då behöver man bara hålla reda på en människa 
där,  men att  jag var  just  här  för  några dagar  sedan med två kompisar  och vi  gick alla  tre  
helt olika vägar och sen skulle man ringa och var är du, och jo okej, att det var jätte jobbigt 
så där när man ändå ville gå och titta i sina egna butiker….att man hittar något klädesplagg 
som blir intressant..men ibland så bara vet du går man lite omkring och så hittar man den 
andra, att det är inte nu genast så där panik att ”vart försvann dom?!”. (Denise) 

Nå jag går just med en min kaveri från en annan skola, för att jag tycker hon har jätte bra 
stil, hon har så där öga för vad som passar en. Och jag tycker jättemycket om att vara med 
henne, för att det är som att hon förstår vad man vill ha. Nå det är oftast med henne och sen 
har jag Mona härifrån som jag far med. Men vi far ofta bara och typ och härja och sen 
hittar vi ibland någo kläder. (Veronika) 

Alice, Heidi och Erika funderade också över vad som egentligen inverkade mest på den 

egna stilen:  
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Hm. Jag vet inte helt. Det är kanske…hmm, det där var svårt…jag bara sätter på vad jag 
vill, så kanske jag själv inverkar mest på det. Och hur jag mår den dagen. (Erika) 

Jag tror att det är lite blandning mellan allt möjligt. Att både kompisar, men kanske nu inte 
ändå, för nog känns det ändå roligt att man inte är precis lika klädd som sina kompisar, att 
kanske lite ändå ha speciell stil och nog tar man ju ideer från olika bloggar, men ändå när 
man liksom läser många, så inte är det någon precis blogg som jag klär mig likadant 
efter….ja, att då kanske”nå jag har ungefär ett par sådana byxor” eller att ”jag tror att på 
sommarstugan det finns mammas någo så där gamla byxor, om jag skulle ta dom och 
kanske sy in lite och sådant där, att kanske då dom skulle bli lite så där kivoga”. (Alice) 

Nå mina egna åsikter och sen, och sen så där, nåja det är kanske nog mest mina egna 
åsikter. Och sen också om jag har sett någo på någon kaveri som är snyggt, så något så där 
liknande. Men inte likadant. (Heidi) 

Utöver att man själv inverkade på sin egen stil hade kompisarna en stor betydelse. Genom 

umgänget med jämnåriga kompisar fick flickorna smakråd och en annan åsikt. Att 

”shoppa” innebar heller inte alltid att köpa något, utan att umgås i köpcentrum. Flickorna 

ville framföra vikten av att inte kopiera andra eller passivt köpa plagg som var framme i 

affärer bara för att det var i mode. Att säga vad som direkt inverkade på den egna stilen var 

inte helt lätt men flickorna ville betona att de sist och slutligen själv inverkade på sin egen 

stil. Medan bloggar, tidningar, tv-serier och musik hade en inspirerande funktion hade 

kompisarnas åsikter och det egna jaget en mer direkt koppling till hur man valde sina 

kläder.  

5.3.3 Experimenterande med kläder och stil 
 

Alla flickor uttryckte en önskan om att i större utsträckning experimentera med kläder och 

stil. Skolan var inte det stället där flickorna ville prova på nya utseendemässiga saker men 

de förhöll sig ändå negativa till tanken om skoluniform. Vissa flickor tyckte att det kunde 

ha en demokratiserande inverkan eftersom ingen kunde bli mobbad pga. kläderna. I stället 

använde flickorna sig av andra tillställningar för att tänja på gränserna för sin egen stil. 

Ofta var det föräldrarna som påpekade eller begränsande experimenterandet. På frågan om 

flickornas anser sig våga experimentera med utseende och stil svarar de:  

Jag vill ha någo tatueringar, det vet jag ändå att jag vill ha. Att något sådant där som 
betyder mycket för en, så det skulle vara fint…att mamma lite försöker styra min stil, men 
inte ändå helt så där hundraprocentigt….och sen pappa låter det nu bara va….det känns 
som att hon på det sättet försöker få kontroll över mig, men att nu har hon ju ändå på det 
sättet så där kontroll, men jag tycker nog att alla ska få ha en egen stil och inte ens ens 
mamma ska få gå och ändra på det liksom. (Veronika) 
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Nå till viss grad jo…det skulle vara helt kiva att prova på något helt annat någon gång. Jag 
har någon tänkt på att det skulle vara helt roligt att just se vad alla säger om man skulle 
komma helt annorlunda nästa dag….kanske inte så där på en gång, men kanske så där 
småningom….stegvis.(Heidi) 

Att just på sjuan så när den där ena min kaveri så började klä sig som gootti, så alltså vi 
hade egentligen båda varit så där länge intresserade av det, och så där testa lite på det, men 
att hon blev nu sen helt gootti och jag blev nu sen aldrig på det sättet, att nu kan jag ibland 
ännu också klä mig som gootti, att det är kiva tycker jag, och sen just som någo hippie men 
att inte har jag på det sättet annars kanske testat på så mycket annat….för att om jag 
absolut skulle vilja det så skulle jag göra det tror jag. (Mona) 

Mm..nä, inte så hemskt mycket…jag tycker om man ska ha vissa saker så måste man också 
ha en viss stil. Att om jag nu tycker fast det är snyggt att ha en sådan där fin poncho vet du, 
vissa har ju lite sådan stil, gör det sen modernt och fint, men om jag skulle köpa en så jag 
skulle ju kunna ha den en dag, sen måste jag byta tillbaka till min den här vanliga stilen, då 
borde man ha riktigt alla kläder bort och så där att, jag håller mig mera till det här 
normala….kanske bara med håret skulle jag vilja experimentera…färga det själv bara för 
att se hur man själv ser ut i brunt hår, men det kanske jag gör sen någon gång i studierna. 
(Ina) 

Alla flickor uttryckte något de gärna skulle vela prova på i framtiden i fråga om utseende 

och stil. De hade ingen brådska med de möjliga förändringarna i utseendet och ingen 

påpekade heller att de skulle vela byta stil helt och hållet. Föräldrarna hade en stor 

inverkan på flickornas experimenterande. För vissa flickor handlade experimenterandet om 

att ändra frisyr eller testa något mer avvikande plagg medan det för andra handlade om 

radikalare stilförändringar. Vissa kunde tänka sig att prova på en helt ny stil medan andra 

drömde om att använda mera smink eller ta en tatuering. Flickorna klädde upp sig 

ordentligt till fester eller kunde prova något som de inte vanligtvis skulle använda om de 

spenderade en dag i centrum t.ex. I experimenterandet av stil hade skolan en begränsande 

funktion eftersom flickorna redan hade blivit tilldelade en viss identitet som man inte 

orkade eller ville ändra på i rädsla för hur man skulle bli mottagen av andra jämnåriga. I 

skolan ville man känna sig trygg och agerade därför inom vissa ramar av konformitet. 

Även i frågan om experimenterandet med stil hade vännerna en markant betydelse.  

5.4 Perusflickor och sociala drottningar  
 

I den följande analysdelen fokuserar jag på att lyfta fram de olika definitioner på flickskap 

som framkom i skolan, och som har en betydande funktion för identitetsskapandet. De 

olika dimensionerna som ingick i flickskapet framkom tydligast i dagböckerna samt i 

fältanteckningarna, och därför har jag valt att lyfta fram dessa i den här analysdelen.  

Flickskapet präglades av en dualism mellan flickor tillhörande innegänget och de som stod 
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utanför, samt mellan flickor med bättre och sämre självfötroende. Avslutningsvis tar jag 

fasta på de förebilder och den press som flickorna upplevde från omgivningen, och i det 

privata livet. 

5.4.1 Nörd stämpeln som definitionen på flickskap 
 
Det visade sig att många av de flickor som inte tillhörde innegänget definierade sitt 

flickskap i relation till normen för popularitet. Medvetenheten om vart man hörde och inte 

hörde satt även sina spår i självförtroendet:  
 
Vem är du? Jag e Erika, jag går i -skolan i klass 9-, nördklassen. Ja e en ganska perus flicka, int 
en av dom dä ”inside” flickorna. Ja e lite kaveri med alla. De va kort om mig. (Dagbok, Erika) 
 
Hur skulle du beskriva dig själv? Jag är en vanlig finsk flicka. Kanske lite så där ”lonely wolf”, 
eller jag är ganska självständig. Men förståss trivs jag mycket bra med familj/vänner. (Dagbok, 
Heidi) 
 

Redan på den första frågan om vem man är svarar Erika på vilken klass hon går, hur 

klassen ses av andra, samt en hurudan flicka hon är och inte är. En känsla av utanförskap 

framkom tydligast hos flickor med sämre självförtroende. Heidi använder uttrycket vanlig 

och finsk för att beskriva sig själv. I dagböckerna kunde man se att flickor med bra 

självförtroende använde mycket utrymme och glada starka färger. Flickorna påpekade 

också att en glad och social person använde mera färger i klädseln, medan en mer inåtvänd 

person föredrog mörkare färger. Många av flickorna befann sig någonstans mellan dessa 

två motpoler. Självbild och självförtroende inverkade inte enbart på uppfattningarna man 

hade om sig själv som flicka utan också på hur man uttryckte sig genom sin klädstil:  

 
Vi är ju nu på nian jätte splittrade och att man får inte vara med någon annan porukka och 
så där…nå vi har sådan där inside gäng som tror att de är kanske bättre än resten av niorna 
och då är det så att om man går och talar med någon så kan de bara vända ryggen och vara 
så där.  Helt  som typ i  filmer och det  är  det  som är  så  löjligt  för  det  är  de själva som har  
stämplat sig själva som populära. Att jag känner nog några därifrån och de är nog jätte 
trevliga, men som helhet så verkar de vara så där som en bara grupp som är liksom det där 
the queens och sådant där....man märkte till exempel redan på sjuan att vem kommer att 
vara sådan där...att vem är liksom så där populär…men när det har varit vissa fester så kan 
de nog tala men sedan i skolan så är det så där att vi känner inte varandra och så där…här 
finns många liksom jätte trevliga typer som inte kommer att lära känna varandra under den 
här tiden. (Erika) 

 

I flickornas världar framkom konstraster mellan gulligt, sött, mörkt, snällt, dumt, glatt, 

ledsamt, ensamt, socialt, ansvarstagande, icke ansvarstagande och i vissa dagböcker 

framkom också en längtan bort till sol och värme: 
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Ja e energisk, glad, pratsam, annars e någonting fel om ja e tyst osv. Jag älskar skor, väskor, ringar! 
Älskar o festa, dansa o ha SKITKUL! Jag älskar att vara med min pojkvän och mysa o sånt!(smiley). 
Älskar o resa, ligga på stränder, vara ute i solen och njuta! På senaste tiden ha de vari ganska tungt fö 
mej, har nu en deppisperiod (Dagbok, Erika).  
 
Erika upplevde gemenskapen i skolan som splittrad och uttryckte att vissa flickor betedde 

sig som drottningar i skolan. Flickorna från den s.k. nörd klassen uttryckte att de på sjuan 

velat höra till innegänget men att de nu på årskurs nio så småningom insett att det inte är 

något eftersträvansvärt. Från att ha upplevt avundsjuka och utanförskap hade flickorna 

kommit fram till att de inte vill vara vänner med personer som tror att de är bättre än andra. 

På frågan om hur flickorna tror att andra ser på dem i dagboken svarar Erika och Kristina:  
 
Hur tror du att andra ser dig? Som en störande flicka som e helt seko, ful, otränad, dum i huve, 
självisk lat, elak. (Erika, Dagbok) 
 
Hur tror du att andra ser dig? Kanske som tyst och skrattig….om jag ska vara riktig ärlig så 
kanske störande till en viss grad, underlig på det sättet att folk inte förstår sig på mig. Beroende av 
en vän hela tiden. Osäker och egoistisk. Måst bestämma hela tiden. Måst vara bättre än alla andra. 
Alltid klänger på. Partypooper (ilonpilaaja?) hehe. (Dagbok, Kristina) 
 
I Erikas och Kristinas dagböcker framkommer många negativa beskrivningar i fråga om 

hur de tror att  andra ser på dem. Under året  framkom det att  både Erika och Kristina var 

utleda på nörd stämpeln de fått i skolan:   
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K: Jag var inte alls nörd på sjuan utan jag sket i skolan helt med mina andra kaverin, så att 
det var sen underligt att få höra att vi var nördar när vi inte liksom ens var det. Men när 
majoriteten var bra i klassen, så fick alla den. Och sen…när man träffar någon utanför 
skolan och när dom lärde känna oss, så sa dom ”vi trodde alltid ni var nördar”. Och sen just 
har  jag  talat  med  dom där  inside  gänget,  och  dom frågade  just  att  var  inte  vi  på  väg  till  
gymnasiet, så sa vi bara att nå vi har inte så bra medeltal, och sen hade dom varit helt att 
”aj ja, vi trodde att ni hade jättebra medeltal, ni verkar alla jätte så där nördar” och sådant.  
 
P: Hur hamnar man i det här inne gänget då? 
 
K: Mest är det att man är snygg, sen skolan har inte egentligen så stor skillnad för dom är 
inte  så  bra  i  skolan,  många  av  dom,  och  sen  när  dom alla  ungefär  gick  i  samma klass  i  
lågstadiet, så det är tror jag därifrån det har kommit. Och jag har haft flere som har försökt 
komma in dit, och det har inte bara gått för…dom släpper bara in någon om dom själva vill 
det eller tycker att den förtjänar det. 
 

Kristina uttryckte också att det oftast var just människorna från innegänget som var synliga 

på skolans fester och temadagar. Jag frågar vidare hur hon tyckte att det kändes: 
 

Nå  lite  tråkigt.  För  det  skulle  vara  just  kiva  om någon  som är  lite  liksom,  bland  alla,  så  
skulle komma fram och vet du, visa vad dens talang är. Att det skulle vara unikt och 
intressant. Men att när det alltid är dom här samma och vi har också gått med den här ena 
flickan  som  är  varje  år,  så  det  blir  liksom  lite  så  där  att..varje  år  samma  sak,  så  det  är  
väldigt uttråkande och lätt. Och var det nu på den här talang jakten, så var det mest av dom 
här inside gänget som uppträdde, så det var väldigt, det var dåligt. Jag tyckte det var 
botten…(Kristina) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kristinas självporträtt. (Dagbok, Kristina)  
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Hur skulle du beskriva dig själv? Social, lite blyg för nya människor, mycket fördomar, impulsiv, sen, 
lämnar saker till sista minuten, pratsam, skämtar mycket (med folk jag känner, smiley). Hur tror du att 
andra ser dig? Tyst, tillbakadragen, ”duktiga flickan”, konstig humor, mega random, snäll, pratig (med 
sådana som jag känner), lugn. Fuck school-wana be a panda. (Dagbok, Alice) 
 

Kristinas självporträtt pryds av en liten figur med mycket tomt i omgivningen. Flickan har 

stora, nästan skrämda ögon och en aningen dålig hållning. Hon står med fötterna inåtvända. 

I Alices beskrivning av hur hon tror att andra ser henne använder hon uttryck som mega 

random och den duktiga flickan medan hon såg på sig själv som b.la. social och impulsiv. 

Alice har också limmat in en bild på en panda med en skolkritisk text bredvid och hon 

påpekade att hon var skoltrött eftersom de haft så mycket prov på våren. Så som man sågs 

av andra i skolan hade en stor inverkan på hur man såg på sig själv även utanför skolan. 

Samtidigt orkade man inte slåss för att motverka den stämpel som hängt med från sjuan. 

Kristina och Erika berättade att de ofta gick på fester men att festerna ordnades hos vänner 

från andra skolor. Erika och Kristina hörde till dem av flickorna som inte klassade sig själv 

som tians flickor och hade minst skolmotivation. Trots detta hade de i tre år blivit 

kategoriserade med en nörd stämpel som de inte kände sig bekväma med. 

5.4.2 Flickor som syns och hörs 
 
Däremot kan vi se att Viola, Nanna och Sally hade självförtroendet på plats vilket 

framkommer tydligt i dagböckerna:  
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Hur skulle du beskriva dig själv? Jag har en ganska sprallig personlighet. Men om jag är på riktigt 
dåligt humör märker nog alla det (smiley). Jag är intresserad av att lära känna nya människor och 
att uppleva saker. (Dagbok, Viola) 
 
Hur tror du att andra ser dig? Såna som jag inte träffar så ofta kan se mig som en gnutta blyg, men 
mina kaverin tror jag ser på mig som sprallig men också allvarlig, Det beror på hurudant humör 
jag är på (smiley). Som helhet skulle de nog säga att jag är ärlig och, ja, sprallig. (Dagbok, Viola) 
 
 
I Violas beskrivning framkom ordet sprallig tre gånger. I jämförelse med Erika och 

Kristina använde både Viola och Sally mer konstrastartade uttryck för att beskriva sig 

själva:  

 
Vem är du? Jag är Sally. Ja e ganska liten med pratsam. (Dagbok, Sally) 
 
Hur skulle du beskriva dig själv? Jag är pratsam, positiv, stor i munnen. Jag är ändå ganska 
känslig. Ja e faktiskt ganska varierande. Ja älskar att festa men tycker massor om att bara vara. 
Men de vell helt normalt (smiley). (Dagbok, Sally)  
  

Både Sally och Nanna hörde delvis till och var kompisar med många människor från 

innegänget. Nanna hade en mycket positiv uppfattning om hur hon trodde att andra såg 

henne:  
 
Hur tror du att andra ser dig? Jag tror att andra ser mig som en ganska öppen och glad person. 
Jag tror också att jag har ett eget ljus som jag för med mig. Skulle jag vara en färg vore jag nog en 
ganska lugn färg, vit, blå, gul eller grön. Då jag var liten ville jag alltid stråla som solen, och det 
är kanske inte en så dum tanke (smiley). (Dagbok, Nanna) 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Nannas självporträtt. (Dagbok, Nanna) 
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I Nannas självporträtt ser vi en glad ung kvinna som tar mycket utrymme, hon tar upp 

nästan hela sidan och står rak i ryggen. Nanna har även använt klara färger och vågat 

uttrycka sig expressivt. Flickan på bilden ser stolt, modemedveten och välvårdad ut och till 

höger hade hon skrivit sitt eget namn med stora bokstäver (som retuscherats bort). Sally 

och Nanna uttryckte vidare att de har många kompisar och att de kunde prata med vem 

som helst i skolan vilket är en helt annan uppfattning än den Erika och Kristina hade:  
 

Att ändå tycker jag i vår skola att jag kan tala med varenda en från min årskurs liksom. 
(Sally) 
 
Nå jag har liksom så många olika kompisar, men om jag tar nu min kompisgrupp i skolan 
som jag är mest med. Så det är ganska finlandssvensk grupp, att det är lite nästan längtan 
att bli vuxna i den gruppen på något sätt. Jag har många andra kompisar som är lite så där 
barnsligare eller mer vågar vara liksom ungdom, men det är många som har bråttom att bli 
vuxna och det är ganska många från den här då min kompiskrets. Att det är spännande se 
hur det blir när vi kommer sedan till gymnasiet, att vad som händer där för där är vi yngst, 
och här är vi äldst. Att det förändras helt hela sammansättningen då. (Nanna). 

 

Det framkom stora skillnader i dagböckerna i fråga om självförtroende och 

grupptillhörighet, både i skriftligt uttryck, formspråk och i användning av färg och 

utrymme i dagböckerna. De flickor som hade sämre självförtroende gömde sig på ett vis 

bakom den kategori de blivit tilldelade och hade en snävare uppfattning om vilken typ av 

flicka de var. Flickorna med bättre självförtroende kunde se sig mera som en flicka som 

var t.ex. både känslig och stor i munnen.  

5.4.3 Att spegla sitt flickskap 
 

Ett vanligt förekommande fenomen var att flickorna själva lyfte fram kontraster i 

flickskapet, genom att spegla ett annorlunda flickskap i relation till dem själva. I skolan 

reflekterade flickorna även över sitt kön i relation till deras plats i världen:  

 
Studiehandledaren fortsätter: ”sen e det ju bra att komma ihåg att 70 % av de som 
anställer är män. Att om man som man inte gått militären utan gjort civiltjänst kan det 
inverka”. En flicka: ”hur e de me tatueringar o sånt, att om man har en tatuering fast o 
den andra som söker int har så kan de vara att den får det då”. SH: ”jaa, det kan det. 
Piercingar och tatueringar kan vara bra att ta bort och täcka för de kan inverka”. Sally: 
”hur e det då om man e kvinna, kan de då vara att de int ger det för att de tänker att man 
ska föda barn ändå sen”. SH: ”jaa, de kan det. Inte alltid såklart men ibland”. Nanna: 
”hur e det då om en man och en kvinna söker så kan den dä manliga få det dä jobbet sen 
bara för att det e en man”. SH: ”joo, tyvärr så kan det ju hända”. Nanna: ”vitsi, vad 
orättvist”. Sally instämmer. (Observationer från studiehandledningen, dag 5, 9.9.2010) 
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Flickorna från ”nörd” nian spelar ett bordsspel mot varandra, jag hänger med i andan. 
De skriker till om de får mål och är emellertid ganska högljudda. Jag har aldrig sett dem 
så här fulla av liv och det gläder mig. De tar plats och de släpper loss. Inga klassrum finns 
i närheten så att de kunde störa undervisningen heller. De bara sprudlar av energi. 
Veronika kommer också med. Efter en stund kommer en man från personalen. Han närmar 
sig bordet försiktigt och säger ”schhhh. schhh”. Nora: ”vadå, …vi har ju inte gjort något 
fel”. Han säger något i stil med att man inte ska ropa så högt men går vidare nog och låter 
dem fortsätta, han pratar med pojkar som hänger i aulan. I något skede börjar Kristina 
skruva på sig, hon verkar orolig och säger: ”lugna er nu lite, pliiiis, hej”. Då när skriket 
blir som högst upprepar hon detta: ”kom igen, däääääämpa liiite”. I ett skede slutar hon 
och går ut på gården med Viola. Då kommer dit några pojkar och tar över. Medan enbart 
flickorna ännu spelade märkte jag att de fick blickar av förbigående lärare. Jag tror att 
ingen vågade komma och säga till eftersom jag var på plats. [Skulle det varit pojkar som 
spelat skulle det antagligen inte varit ett problem. Också om flickorna skulle varit andra 
flickor och inte flickorna från ”nördklassen”, inte de inåtvända, försiktigare flickorna 
skulle det heller inte varit ett problem tror jag. Men under loppet av 10 minuter bröt 
flickorna emot alla uppfattningar om den snälla flickan. De ändrade på världsordningen i 
skolan].  (Från deltagande observationer i aulan, maj) 

 

När vi under våren kommit varandra närmare och våra samtalsämnen nått en personligare 

nivå, fick även jag som forskare ta del av den intimitet som är typisk för flickors vänskap. I 

viss mån fungerade även jag som en vuxen kvinna genom vilken man kunde förundra sig 

bekanta sig eller jämföra sig med: 

 
Vi snackar dittan och dattan medan vi sitter på marken. Det är varmt i solen. Min 
tatuering syns och jag behöver solkräm för att inte bränna mig (lider av solallergi), P: 
”har någon solkräm”, Ina: ”jag har”. Hon räcker mig flaskan, P: ”oj tack, så bra”, I: 
”den e jättebra den där, det e bara 6:an men den har sån där karoten i”. Hon verkar stolt 
över att få låna den till mig. De frågar om min tatuering, om det gjort ont, var jag tagit 
den, om jag inte tror att jag kommer att ångra mig. Jag förklarar efter bästa förmåga att 
när jag väl tog den visste jag att jag aldrig vill ha bort den, att jag hade planerat den 
länge, att jag ser det som att ha ett konstverk på min kropp och att jag vill ha fler men att 
jag inte just nu har råd. Förklarar att det är relaterat till musik jag lyssnar på. De stirrar 
alla fascinerande på den, Nora rör vid den. De frågar vidare hur länge det tog. P: ”vissa 
tycker ju att det är viktigt att det går att täcka men jag tänker inte så, utan om jag inte får 
ett arbete p.g.a. det så kanske jag inte vill ha det arbetet”, Nora och Viola säger att de 
kanske också någonn dag vill ha men att det ska gå och täcka, N: ”jag sku vela ha en där 
nere vid ryggen men först senare in case jag får barn, vilket jag så inte kommer att få men 
ifall om”, P: ”joo, nog ska man verkligen fundera innan. Jag hade velat ha ända sedan 17-
åring typ och planerade själv bilden med hjälp av tatueraren så jag visste bara att det här 
blir bra. N: ”Int har man ju sett din tatuering här i skolan då det varit vinter heller”. 
(Observationer från sportplan, sista skoldagen) 
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Jag har just berättat att jag inte är singel och att vi planerar att gifta oss efter att de 
försökt para ihop mig med en manlig assistent. De utbrister alla (i ett sockersött tonläge): 
”ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅHHH”, MEN ÅÅÅÅÅÅÅÅÅH, nej så gulligt”, Nora 
och Ina: ”du måste bjuda oss på ditt bröllop, får vi komma, snälla, snälla”. Ina visar sina 
flip flops och sin kofta som är av ett visst märke åt mig: ”det här e Pia det jag berättade 
om i intervju, Billabong och Abercrombie & Fitch”. Nora frågar vidare om mig och min 
sambo. I ett skede går Denise som går på coolare nian över till andra sidan staketet och 
sätter sig med de andra tjejerna från hennes klass. De kommer 3 tjejer från IT-gänget 
gående förbi oss, de går ganska långsamt. De har alla kjolar eller tunikor i ljusa färger så 
att benen syns. Nora åt oss: ”joo, joo, jag vet att ni vill visa upp era coola kläder men kan 
ni gå bort ur vägen”. Denise (är tillbaka) och skrattar lite besvärat (antagligen för att hon 
inte vill att jag ska tro att hon också tycker så). (Observationer från sportplan, sista 
skoldagen) 

 
I Alices och Denises dagböcker framkom också tydliga kontraster i fråga om hur man såg 

på sig själv som flicka:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Okej, nu ska det ritas! Jag är inte så extremt duktig på det så får se hur det blir (smiley). resultatet blev 
värdelöst, bara massa klumpar och sträck + (en klen gubbe). Men kanske är det så jag ser ut (smiley). 
(Dagbok, Denise) 
 

På den vänstra sidan i Denises självporträtt har hon först själv tecknat en positiv bild i form 

av en streckgubbe med ett stort leende. I bakgrunden finns en stor gul sol som strålar och 

ett grönskande träd. På den högra sidan har hon klippt ut och limmat in en serie-strip (från 

serien NEMI) som handlar om en cynisk mer mörktalande kvinna. NEMI har en tatuering, 

svarta kläder, starkt mörkt ögonsmink och ett stop i handen på en nattklubb. NEMI säger 

”han har inte epilepsi, han dansar”. 
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Pärm och bild från innersida i Alices dagbok 

 

Alices pärm pryds av föremål som traditionellt ansetts vara ”flickiga” så som en blomma, 

en nallebjörn, ett paket, den rosa färgen och en hjärtformad ask med choklad.  På en 

fristående sida inne i dagboken har hon limmat in en bild från en tidning på en ung vuxen 

kvinna som verkar kyssa ett par stora konstgjorda läppar och som har en brinnande cigarett 

i handen. Resultaten visar att både skolan och privatlivet fungerar som en plats var 

flickorna kan spegla sin identitet och sitt flickskap genom vänner, vuxna och gemenskapen 

eller alternativt utanförskapet de upplever. Definitionerna på flickskap var inte lika lätta att 

uttrycka verbalt i intervjuerna, och när flickorna blev tillfrågade om innehållet i bilderna 

hade de svårt att sätta ord på hur de tänkt i t.ex. valet av en viss bild. Dagboken gav 

möjlighet att leka med föreställningar och fantasibilder med det egna jaget samt i vidare 

bemärkelse att uttrycka de otaliga betydelser som finns i att vara flicka.  På så vis erbjöd 

dagboken även ett sätt att visa att man inte var det ena eller det andra, utan att man även 

hade olika sidor som man ville visa. Även i våra informella samtal på fältet framkom den 

nyfikenhet, entusiasm och delvis även längtan som flickorna känner gentemot vuxenlivet, 

vilket jag som ung kvinna representerade. Genom att lyfta fram flickornas egen röst, samt 

genom att ha möjlighet att diskutera både det avvikande och det normativa kunde flickorna 

aktivt konstruera och reflektera över sin egen identitet. 
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5.4.4 Balansen mellan ideal och att vara sig själv 

Ett tydligt framkommande tema i dagböckerna var flickornas aktiva användning av olika 

bilder på unga vuxna kvinnor i relation till utseende och mode:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspirationscollage som Nanna sammansatt på datorn med olika bilder från nätet. (Dagbok, Nanna) 
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Collage som beskriver personlighet från Kristinas dagbok. (Dagbok, Kristina) 

Alla flickor uttryckte att det fanns en press på att se bra ut som tonårig flicka. På frågan om 

det finns något som har med utseendet att göra som de drömmer om svarade de flesta att de 

ville ha en smal och vältränad kropp. På önskelistan fanns även längre och smalare ben, 

större ögon, lockigare hår, snyggare ansiktsform, samt att må bra, få vara frisk och 

förverkliga sig själv. Denise och Viola drömde däremot inte om något speciellt i fråga om 

det egna utseendet:   

Finns det någon sak som har med utseendet att göra som du drömmer om? Inte egentligen, jag är 
nöjd med mig själv! Det är onödigt att drömma om något utseende messigt för det går ändå inte att 
få exakt så som man vill ha det. Alla ser olika ut och det är bra! Man ska vara nöjd med sig själv. 
(Dagbok, Denise) 

Finns det någon sak som har med utseendet att göra som du drömmer om? Jag är ganska nöjd med 
mitt utseende, såklart finns det saker jag skulle kunna ändra på, men i helhet är jag nöjd. Så det 
finns inget speciellt jag drömmer om, jag vill bara vara frisk och hålla mig hälsosam och i form. 
(Dagbok, Viola) 

Samtidigt påvisade flickorna också en tydlig medvetenhet om att kvinnobilderna som 

förmedlades via media ofta inte motsvarar verkligheten:   

Nå dom är ju alltid just jätte så där fixerade eller man har på datorn ändra dom…det är som 
det skulle vara helt en annan värld på något sätt. Det verkar inte vara så där realistiskt, att 
jag tycker att man skulle kunna vet du, bara slopa allt det och börja med en ny så där mode 
bransch, var det är så där naturlig skönhet på något sätt, och så där att man inte redigeras 
på datorn. (Denise) 
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Nå jag tycker att det ska finnas av alla former, för då är man unik. För man är ju inte unik 
om alla ser likadana ut. Och det kommer i alla former och allting, så det är bara snyggare 
att se lite annorlunda ut. Just som någo Lady Gaga och dom här, så dom är ju unika. Och 
det är just det som folk tycker om, så. (Kristina) 

Jag tycker det är så där hemskt för att det är så många dom är förebilder för. Att sen när 
dom inte mår själva bra av att vara just så där jätte smala. Men när man sen själv tänker, 
nog skulle det ju vara kiva att vara smal och så där, men sen igen om man tänker att nåja, 
att inte mår dom ju någo bra av det där, att inte äta någonting och kroppen liksom vänder 
sig mot sig själv. (Alice) 

I dagböckerna hos Kristina och Erika framkommer tydligt ett missnöje med det egna 

utseendet: 

Finns det någon sak som har med utseendet att göra som du drömmer om? Jag skulle villa vara 
modell, eller i alla fall pröva men ja e int tiräckligt vacker eller smal och tränad. (Dagbok, Erika) 

Finns det någon sak som har med utseendet att göra som du drömmer om? Japp, såklart. Det 
mesta jag skulle vilja ändra är att jag skulle vara nöjd. Jag har aldrig varit nöjd med mig själv det 
finns alltid någonting hos mig som jag skulle villa ändra, jag tycker t.ex. jag är ful, fet, ful och har 
för mycket finnar. Och jag har tyckt att jag är snygg eller good looking, det är bara underligt att 
säga det. Men när jag ser runt mig i skolan tycket jag att de är vackra men själv är jag imperfekt. 
(Dagbok, Kristina) 

Jag frågar vidare av Kristina och Alice om de är nöjda med sig och vad de tror att inverkar 

på självförtroendet:  

Inte egentligen. Eller just den här pressen så den blir jätte så där, det är svårt. Så att jag är 
aldrig nöjd med någonting. Så där ”ahh!”. När vår skola är som den är, så det blir väldigt 
så där pressigt. Just så svårt…. man bygger ju upp först sin självförtroende hemma, om just 
föräldrarna stöder en och sådant här. Men nog har skolan också en stor roll, just med att 
om man har vänner och sen att man liksom blir accepterad i skolan. Det är svår fråga. 
(Kristina) 

Om man tänker stort så som man ska tänka, att andra barn i Indien och i Afrika, att dom 
har ju dåligt, så nog känner man sig att man har ganska bra här. Men nog är det ju ändå så 
där att ”nog skulle jag alltid kunna vara bättre och jag skulle kunna vara vackrare, jag 
skulle kunna vara bättre i skolan, jag skulle kunna ha mera kompisar”. Men är det nu sen 
så stor skillnad. Att jag tycker att folk klagar jätte mycket på sig själv men kan dom inte 
vara nöjda med det dom har redan?... jag tror ändå att jag har på något sätt kommit över det 
här ”the teini” stadiet, att aahh jag är så dålig och så där, att kanske jag ibland liksom kan 
ta emot komplimanger, om någon säger att ”du har fint hår” . Men nog finns det alltid dom 
dagarna man bara känner att ”åh jag är dålig, att vad ska det bli av mig”. (Alice) 

Flickorna nämnde att man i skolan enstaka gånger pratat om bilden på unga kvinnor som 

förmedlas genom medierna medan andra inte kunde minnas om man diskuterat fenomenet. 

På samma gång var Mona och Sally av den åsikten att vuxnas varnande finger inte är en 

lösning på problemet:  
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Att det skulle kunna vara helt bra att prata lite mera om det också. För att på något sätt, nu 
tänker man så där att alla vet att det ändå inte är sant, att hur dom ser ut på det sättet liksom, 
att  de flesta  inte  gör  det,  men….sen å andra sidan så känns det  ofta  så  där  att  vuxna barn 
jankkar samma sak att ”ni ska inte titta på det där, att det är helt onödigt”.  Och sen jaksa 
man inte lyssna ens. (Mona) 

Nu får man ju alltid med sin kroppsform en massa saker som man vet du måste nu bara 
alltid kunna förstå med vettet att vad som man kan så där ta åt sig, och vad man inte ska ta 
åt sig av tycker jag…nog är det ett jätte stort problem, men man har talat om det så mycket, 
och människor vet att det inte stämmer, alla dom där fotona i tidningarna. Så jag tycker 
bara att nå eget problem om du nu sen inte tror på att det inte stämmer eller om du nu ändå 
börjar ta åt dig om du nu en gång vet att det inte är så. (Sally) 

Den press som främst upplevdes hade att göra med kroppsvikten och i ett antagande om att 

man som flicka skulle ägna sin tid åt att bläddra i modetidningar:   

Jo, eller det är alltid så där vet du att flickor måste vara intresserade av mode och allt 
sådant här och pojkar sen liksom av sporter eller så där, det är köns indelat på något sätt. 
Mode tidningar är ju just mest skrivna för flickor och så här. (Denise) 

Nå jo ganska mycket egentligen….om man far just till stan eller något så där, så nog ofta 
om någon är klädd lite speciellt eller om man inte är så där uber smal så kan folk titta så 
där att ”ok” liksom, men att det är nu sen att hur man tar det också att om man inte bryr sig 
så är det ju bra bara, men sen kanske människor som har jätte dåligt självförtroende, så det 
är ju jobbigt för dom. (Mona) 

Flertalet av flickorna nämnde att de känner många som insjuknat i ätstörningar.  Tydligt 

var att de flickor som berättade mer öppet om sina erfarenheter kring ideal och ätstörningar 

i större utsträckning hade reflekterat kring normen på kvinnor och flickor som fanns i 

samhället:  

Jo,  att  det  är  inte  så  kiva.  Och  det  har  bara  ökat  nu  under  nian…nå  men  när  man  är  
tonåring, så brukar man jämföra med andra. Och sen just alla ungefär gör det och säger att 
man är fet och allt sådant där, att det är väldigt stor press just. (Kristina) 

När jag har haft kompisar som har olika ätstörningar och vet hur det har varit jobbigt för 
dom. Och att dom vill komma ut ur det, men det går inte bara. Men egentligen jag förstår 
inte det där, kanske för att jag idrottar, att fast jag inte orkar någonting mera men så säger 
jag bara till mig själv att ”du orkar så här mycket och du gör så här mycket efter det så vad 
som helst kan hända, men du gör det här”. Jag tänker att det är liksom konstigt för att om 
dom vill själva sluta med det, så varför inte bara liksom sluta?. (Alice) 

Att inte är det helt ovanligt heller…eller det kan nog också vara så där att man kanske inte 
äter på någo en månad ordentligt, men de flesta ändå så där jossain vaihees fattar att det 
liksom inte är bra. Jag tycker att det är ganska få egentligen sen sist och slutligen på riktigt 
sen får någo anorexi eller ortorexi eller något sådant där. (Mona) 

Ett ofta förekommande samtalsämne i intervjuerna var att flickor med sämre 

självförtroende inte upplevde på att de fick hjälp i skolan vid behov:  
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Det var bara en gång på sjuan, så när vi kom hit till skolan, tog skolvårdspersonalen ut oss 
en timme och tala om att vi har bra självförtroende, om vi är glada hur vi är och sådant här. 
Men inte hjälpte det egentligen något. Att det var liksom mest bara titta att vi är okej 
ungefär. (Kristina) 

Nog skulle man säkert få någon sorts hjälp, men ingen vill gå och prata med någon för att 
alla tycker ju att dom skvallrar vidare…jätte många av lärarna är  att ”aj jag förstår vad du 
menar, jag förstår vad du menar”, men inte förstår dom på riktigt, dom bara försöker vara 
så där att dom skulle förstå. Jag har nu en gång varit och pratat med en, och inte känns det 
som att det är till någon nytta. Att det är nu bara att man pratar och så om jag vill göra på 
ett sätt, så säger de nej, och då diskuterar vi det ända tills det blir som den vuxne vill. Och 
det tycker jag inte att är bra. (Veronika) 

Trots att det fanns markanta skillnader i fråga om självförtroendet, självbild och synen på 

kvinnoideal fann flickorna med sämre självförtroende inspiration och styrka från musiken 

och sina vänner:  

Vem är du? Jag är kanske den ”underliga” i min kaverikrets, men ei se mitään (smiley), de är bara 
roligt att vara lite annorlunda. Musik är min största inspirationskälla. Det är tack vare musiken 
som jag är den jag är nu, och jag tänker inte förändra mig till att vara som andra. Människor har 
nog försökt påverka min klädstil och den jag är men det bara motiverar mig till att fortsätta 
likadant, och inte bry mig om vad andra tycker. Jag har vänner som tycker om mig för den jag är, 
och jag behöver inte ändra mig själv för att någon inte tycker om mig. (Dagbok, Veronika) 

När jag frågar Kristina i slutet av intervjun om det är något som hon ännu vill tillägga som 

vi inte pratat om, svarar hon:  

Mm..nå bara att kanske musik har varit väldigt viktigt nu under högstadiet. Att jag får min 
självförtroende därifrån mest. Att jag lyssnar på det just varje gång jag kommer till skolan 
för att det ger på något sätt sådan där, mental boost…man får sådan där kick, energikick av 
det mer, att jag ungefär alltid har min ipod med om jag går ut ur huset, och alltid i skolan 
så brukar jag i alla fall lyssna på lite. (Kristina) 

Vissa av flickorna uttryckte att de var trötta på att leva upp till alla normer. En önskan om 

att få vara sig själv framkom i Alices dagbok och i intervjun med Veronika:  

Finns det någon sak som har med utseendet att göra som du drömmer om? Att alltid få vara och 
klä mig som jag själv vill (smiley). (Dagbok, Alice) 

V: Jo, jag har nog haft så där att jag har funderat att händer det någonting i livet som är så 
där så där på riktigt värt att leva för att, att är det egentligen något viktigt som händer eller 
kan man bara ge upp liksom. Jag har nog haft sådana där funderingar, att är det någon 
point i att leva på det sättet. Och sen har jag varit helt så där att ahh, jaksa man med skolan 
också och sådant där, att är det egentligen sen i slutet någon skillnad om man har haft till 
exempel bra vitsord, att vad har det för skillnad sen egentligen. Jag är nog lite trött på det. 

P: Okej..har de här tankarna någon gång blivit så där att de tagit helt över, att du har tänkt 
att du vill prata med någon t.ex.? 
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V: Nä, det har nog alltid varit så där att, jag har först hållit på och fundera så där, sen har 
jag varit helt så där att, nå vi ser nu vad som händer....liksom att, inte kan man annat än att 
vänta och se vad som händer i livet. 

Flickorna ifrågasatte bilderna som medierna förmedlar. Pressen flickorna kände var en 

samverkan av olika ideal som ställs på flickan och som kom i uttryck i skolan där man 

jämförde sig med andra. De flickor som var nöjda med sig själva uttalade sig inte lika 

mycket om press och ideal medan de med sämre självförtroende hade ett stort behov att 

prata om det.  De flesta kände någon som hade någon form av ätstörningar eller mådde 

dåligt över sin vikt.  Vidare hade flickorna inte en tillit gentemot vuxnas förmåga att ta 

flickornas problem på allvar i skolan. I skolan hade man tagit upp kvinnobilden som 

representeras i medier men inte aktivt diskuterat den, samtidigt var flickorna trötta på 

vuxnas tjat om varningar och hotbilder. Några flickor använde även en mycket anklagande 

ton över flickor som hade problem med de krav på utseendet som fanns, man uttryckte 

oförståelse och ansåg att det i viss mån var flickornas eget fel. Flickorna med sämre 

självförtroende betonade vikten av musiken i deras liv. Alla flickor ville också framhäva 

betydelsen av vänner och uttryckte en entusiasm gentemot gymnasiet, där man hade 

möjlighet att börja från noll. 

5.5 Sammanfattning av resultat  

Det viktigaste resultatet i denna studie är att skolan i mycket stor utsträckning är delaktig i 

flickornas identitetsskapande, av vilket kläder, stil och utseende är en naturlig del. Denna 

studie förstärker resultat från tidigare forskning där skolan anses ha en kritisk roll i 

processerna för identitetsskapandet (Reay, 2009). Precis som tidigare forskning påvisat 

(Ambjörnsson; 2004, Hay; 1997) är skolan den arena i ungdomars liv där formandet av den 

egna identiteten sker i samspel med andra och där skoltrivsel och tillvaro inverkar på 

självförtroendet.  Tidigare forskning (Croghan, Griffin, Hunter & Phoenix; 2006, Finders, 

1997; Milner; 2004) har lyft fram skolan som något mer än en plats för lärande. Att 

skolgång även handlar om att kunna orientera sig fram mellan regler i fråga om koder, 

statusgrupper och kamratrelationer varav kläderna och stilen utgör en betydande del 

sammanfaller även i resultaten från denna studie. Skolans roll i definierandet av det egna 

jaget visade sig vara markant. Skolan är det ställe där man möter sina jämnåriga och 

genom umgänget definierar man sig själv och andra. Skolan kan även ses som ett förlängt 

utrymme i flickornas värld, ett slags landskap där identiteter från hem och privatliv 

samtidigt möts men till viss grad även suddas ut som t.ex. Mertens (1996) och Jewetts 
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(2005) studier påvisat. I studien framkom även att skolan var en av platserna för skapandet 

av den egna stilen men att den samspelade starkt med andra faktorer så som kompisar, 

hem, familj och fritidsintressen. Utseendet, kläderna och stilen var viktiga i 

identitetsskapandet på olika livsområden som tidigare forskning påvisat (Clancy; 2008, 

Craik; 1993, Jacobsson; 1994, Ruohonen; 2001, Woodward; 2007). 

I resultaten framkom också tydliga kategoriseringar på flickskapet, både i fråga om hur 

man definierade sig själv och andra, som flickforskare (Ambjörnsson; 2004, Bettis & 

Adams; 2003, Jewett; 2005, Finders; 1997) även funnit vara ett återkommande fenomen i 

skolor. En del av flickorna i denna studie hade fått en nörd stämpel vilket definierade dem 

för resten av högstadietiden. Inom denna grupp var man mycket medveten om sin egen 

plats och att man inte hörde till det populära gänget. Precis som i Ambjörnssons (2004) 

Brantlingers (1991), Mertens (1996) och Milners (2004) forskning framkom även i denna 

studie en medvetenhet om statusgrupper, där eleverna själva namngav olika uttryck för att 

beskriva sin egen tillhörighet. Det visade sig också att de flickor som hade ett gott 

självförtroende och delvis var med i innegänget i större grad vågade experimentera och 

uttrycka sig med sin stil och sina kläder, vilket överensstämmer med Milners (2004) 

slutsats om att när man väl blivit accepterad kan man tänja på gränserna för sitt utseende. 

Självförtroendet styrde flickornas uppfattningar om sig själva och sin identitet vilket 

framkommit i ett flertal studier på området för flickforskning (Bettis & Adams; 2003, 

Jewett; 2005). I sin studie fann Ambjörnsson (2004) en stark medvetenhet hos flickorna i 

fråga om vart man hör och var man inte hör vilket också blev synligt i resultaten för denna 

studie. Även Merten (1996) har framhävt de gränsdragningar som tar plats i skolan, där 

överskridanden inte sker, i varje fall inte utan dramatik eller uppror. I dessa 

kategoriseringar har stil, kläder och utseende en betydande roll (Ambjörnsson, 2004; 

Bettis, 2003; Yalkin & Elliot; 2006) vilket i denna studie även kom i uttryck genom 

faktorer som livssyn och självbild. En tydlig skillnad fanns även i graden av 

självförtroende. Som flicka var man antingen det ena eller det andra, man var antingen en 

sådan flicka eller inte en sådan flicka vilket också kan relateras till Judith Butlers (2007) 

syn på heteronormativitet. En snygg flicka uppfyllde med andra ord de krav som enligt 

Butler (2007) alltid definieras utifrån en norm om vad kvinnlighet är. 

Ytterligare  ett  resultat  i  denna  studie  är  att  majoriteten  av  flickorna  gjorde  en  tydlig  

distinktion mellan sig själva och andra genom att uttrycka mycket starka fördomar 



112 
 

gentemot stilar som representerade subkulturer samt det som var obekant för flickorna. De 

stilar som uppfattades som mest frånstötande och som man visade en oförståelse för var 

goth stil, punk stil och att se allmänt billig och ovårdad ut. Eftersom flickorna som deltog i 

denna studie kom från hem med god socioekonomisk status finns det likheter med 

Bourdieus (1984) teori om smak som ett medel för distinktion, en gränsdragning mellan vi 

och dom. De flickor som avvek aningen med sitt utseende uttryckte en bättre förståelse 

samt en nyfikenhet gentemot radikalare stilar vilket är en tydlig indikator för betydelsen av 

populärkultur i utvecklandet av den egna identiteten och stilen (Förnäs; 1992, Herkman; 

2007) samt att ungdomar aktivt producerar erfarenheter och uttryck genom att tillge dem 

mening (Danielsson, 2002).  Majoriteten av eleverna såg ganska lika ut i skolan vilket kan 

anknytas till den kulturella synen på modet där det estetiskt dominerande alltid ses som 

kontextbundet och beroende av det samhälle som omger oss (Roach & Higgins, 2007). 

Även här kan vi se en tydlig rörelse i modet uppifrån neråt som Simmel (1984) framhäver. 

Det utseende som ansågs vara eftersträvansvärt hade tydligt inspirerats från överklassen 

vilket blev synligt i användning av vissa återkommande märken.  

Den finlandssvenska stilen innehöll en stor mängd stereotyper som en stor del av flickorna 

dock levde upp till. Flickorna var försiktiga med att säga att det finns en specifik 

finlandssvensk stil eftersom de var rädda för att ytterligare måla upp stereotyper. Trots 

detta framkom det att största delen av flickorna ansåg att det fanns en finlandssvensk stil 

och att den tilltalade dem. Andra var av den åsikten att man inte kan säga att det finns en 

specifik stil för en viss folkgrupp men erkände att det kanske fanns en stereotyp stil som 

nog många i skolan och i bekantskapskretsen levde upp till. Flickorna radade också upp en 

lång lista med typiska drag för den finlandssvenska stilen och de finlandssvenska märkena. 

Den finlandssvenska stilen definierades av en konservativ look som är typisk för 

överklassen. Denna studie påvisar att det bland dessa flickor nog finns en stil som anses 

vara typiskt finlandssvensk och att stilen tagit influenser från överklass klädsel med rötter i 

dyrare sport och fritidsaktiviteter så som golf och segling. Likaså ansågs stilen vara 

eftersträvansvärd vilket är ett resultat som överensstämmer med så väl Simmels (1986) och 

Bourdieus (1984) syn där social klass anses ha relevans i fråga om mode och smak.  

Vidare var de flickor som seglade noga med att göra en distinktion mellan sig själv och de 

som inte seglade. Om man verkligen seglade hade man rätt till att använda en seglarjacka 

även på fritiden, medan flickorna som seglade uttryckte en oförståelse gentemot att sådana 
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som  inte  seglade  också  använde  den.  Detta  fenomen  kan  ses  som  ett  behov  att  visa  sin  

identitet och klasstillhörighet.  Att just seglarjackan fått en hög status kan även tolkas som 

att det finns något eftersträvansvärt i att bära den, att jackan i sig är en statussymbol. 

Samma fenomen kunde ses i handväskor. Enligt Bordieus (1984) teori kan detta ses som 

symboliskt kapital, ägodelar som tillskrivs värde och därför blir en bra och populär 

investering.  Vad som tillges symboliskt kapital tillskrivs alltid av den dominerande eliten i 

samhället. Även ett händelsemönster där flickorna har väskor av ett visst märke på sjuan 

för att sedan förkasta dem på nian kan granskas genom Simmels (1984) teori om modet 

som en våg som alltid rör sig uppifrån ner i de olika samhällsskikten.  När vissa 

modefenomen blir allmänt accepterade bland de lägre samhällsklasserna förkastar 

överklassen dem (Simmel, 1986). Att komma med en seglarjacka till skolan fast man inte 

seglar, eller att ta ut alla sina sparpengar för att kunna köpa en Marc Jacobs väska är ett 

tydligt tecken på att man vill vara en del av något. Genom att köpa till sig symboliskt 

kapital i form av väskor och jackor kan individen uppnå en viss status. Jackorna och 

väskorna kan även fungera som en distinktion i fråga om att vara finlandssvensk och 

genom det påvisa en grupptillhörighet som enligt Simmel (1986) är en av modets 

uppgifter. I sin doktorsavhandling kom Heikkilä (2011) fram till att vuxna 

finlandssvenskar inte använder tillhörandet till en minoritet som en distinktion mellan sig 

själva och andra gällande smak. Enligt Heikkilä (2011) var det endast kvinnor tillhörande 

överklassen som uttryckte markanta skillnader mellan dem själva och lågkultur, medan 

medleklassen ansågs vara allätare. Flickorna i denna studie satt ord på den finlandsvenska 

stilen, eftertsrävade den eller alternativt förkastade den vilket är en indikator på att det 

finlandssvenska var närvarande i klädsel och stil på något plan. Så tillvida skiljer sig 

resultaten i denna studie från Heikkiläs (2011) och en bidragande faktor till detta kan 

förmodligen anslutas till att målgruppen i denna studie var tonårsflickor medan Heikkiläs 

(2011) avhandling fokuserade på vuxna.  

De flickor som ansåg sig gå med strömmen framhävde vikten av att bli sedda som unika 

individer med egna åsikter. Ett av studiens centrala resultat är flickornas vilja att passa in i 

mängden men samtidigt stå ut, vilken är den klassiska dualismen som råder inom den 

sociologiska synen på modet (Simmel, 1986).  Vidare framkom mycket tydligt det 

grupptryck som flickorna ständigt konfronterades med, där frågan om att överge sin egen 

vilja eller stå på sig är en vanlig problematik för tonårsflickor (Gilligan; 1990, Harris; 

2004). Individen lär sig av andra jämnåriga och upplever en konflikt i att balansera mellan 
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acceptans och avvikande (Edwards; 2011, Nathan; 1995, Roach-Eicher & Higgins; 2007, 

Swain;  2010).  Ett  annat  resultat  av  ytterst  stor  vikt  i  denna  studie  är  att  flickorna  största  

inspirationskälla för den egna stilen var modebloggar, musik och tidningar där vi återigen 

kan se populärkulturens betydelse i formandet av den egna stilen (Danielsson; 2002, Fiske; 

1989, Förnäs; 1992). Flickorna hade förmåga att ifrågasätta de ofta motstridiga budskap 

som fanns i olika medier och kan inte enbart granskas i likhet med skräpkulturens 

destruktiva inverkan som Pipher (1994) förespråkar.  

Förutom populärkulturen var även kompisars betydelse av vikt både som smakråd och som 

sällskap i klädaffärer, vilket även (Yalkin & Elliott, 2006) konstaterat. Utöver dessa 

influenser ville flickorna framhäva att de även själv hade en stark inverkan på på deras 

egen  stil.  Humöret  och  hur  man  kände  sig  hade  en  stor  roll  i  val  av  kläder  precis  som  

Roach-Higgins  och Eicher (2007 ) kosntaterat. Den personliga stilen var även en symbol 

för något mer inneboende som inte enbart påverkades av yttre trender i enlighet med 

Nathans (1995) tankar. Kläderna och stilen sågs även som budskap och som ett språk, så 

som Eco (2007) och Davis (2007) redogjort för. Dagböckerna gav även utrymme för 

flickorna att föreställa, leka och uttrycka sig vilket ingav olika möjligheter att visa de 

kontraster som var rådande i flickskapet. Genom dagböckerna uttryckte flickorna tankar 

och känslor om en hurudan flicka man var, kunde vara, ville vara eller inte var. 

Dagböckerna synliggjorde den mångfald och komplexitet som finns i att vara flicka. 

Dagböckerna var en passande metod för frågeställningarna i denna studie eftersom de 

enligt Mattellmäki & Battarbee (2002) uppmuntrar till kreativitet och reflektion och på så 

vis synliggör olika sidor av det forskade fenomenet. I flickornas användning av kläder och 

stil som uttrycksmedel fanns även likheter med Woodwards (2007) syn på att kvinnor 

genom sin garderob även gestaltar innebörder, drömmar, fantasier och förlängningar av sin 

kvinnliga identitet. 

Till fältet för flickforskning i Finland bidrar denna studie med kunskap om tonårsflickors 

syn på kläder och stil som uttrycksmedel för den egna identiteten, med speciellt fokus på 

finlandssvenska flickor. Ingen forskning har tidigare gjorts om finlandssvenska 

tonårsflickors syn på kläder och stil i relation till den egna identiteten, där även skolans roll 

ses som grundläggande.  Den forskning som tidigare gjorts på området i Finland har främst 

fokuserat på klädsel och stil hos finskspråkiga ungdomar, där skolan ofta hamnat utanför 

diskussionen. Unikt i studien är även användningen av varierande och okonventionella 
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forskningsmetoder. Genom användandet av den etnografiska metoden, tillsammans med 

intervjuer och dagböcker bildar resultaten i denna studie en helhet där alla delar 

kompletterar varandra, och med hjälp av vilka studiens resultat tillskrivs både styrka, 

trovärdighet och transparens. Studien påvisar också hur viktigt det är för flickor att bli 

sedda på många olika plan, bortom de kategorier och uppfattningar som även vuxna ofta 

allt för lättsinnigt gör antaganden om. Därmed bidrar studien med resultat som även 

förstärker och torde vara intressanta för den finska flickforskningstraditionen, och vilket 

påvisar styrkan i användningen av den etnografiska metoden. Trots den arbetsdryga 

metoden kan forskaren få detaljrik kunskap om olika fenomen, vilket även kunde 

diskuteras ytterligare i val av metodologi för graduskribenter. Användning av dagböckerna 

är det som särskiljer denna studie i fältet för ungdomsforskning. Att som forskare våga ta 

risker och även sträva till att arbeta med sådana metoder där deltagarna känner att de är på 

ett bekvämt och intressant territorium, vore värt att diskuteras inom olika vetenskapsfält. 

Allt för ofta finns det faktorer som tidspress, grupptryck och rådande trender vilket kan 

resultera i att forskaren gör datainsamlingen för att komma snabbt undan, i stället för att 

bekanta sig med olika alternativ. Att jag fick ta emot 12 dagböcker, av vilka 10 var så gott 

som ifyllda uppifrån ner, från sida till sida och från frampärm till bakpärm är ett bevis på 

en lyckad metod, där resultaten vidare stärktes genom intervjuer och deltagande 

observationer.  

Det som skiljer sig resultatsmässigt från tidigare studier på området är flickornas behov att 

se ut som sina föräldrar, samt en avsaknad av motstånd. Studien tangerar och lyfter fram 

frågeställningar om social klass i den finlandssvenska kulturen, som ofta stämplats som 

tabubelagt. Klass finns, och vår identitet är sammanbunden med klass. Genom att diskutera 

olikheter i relation till klass kunde vi öka förståelsen mot det som ter sig främmande. 

Flickorna i studien hade inget problem att uttrycka sig om pengar, tvärtom verkade de hade 

ett behov av att diskutera det. Studiens resultat uppmuntrar till en diskussion om 

likformighet i finlandssvenska skolor. Är vi utsatta för grupptryck eftersom skolorna ofta 

har en mer familjär karaktär, eller är detta likadant i finskspråkiga skolor? Studien 

uppmanar även till reflektion kring vikten av forskarens kännedom om ungdomskulturer, 

till en öppen inställning för trender och fenomen i ungdomars liv samt till ett erkännande 

av populärkulturens betydelse i skolan. Studien bidrar till att framhäva vikten av skolan 

som mycket mer än en plats för lärande, där en diskuterande och reflekterande atmosfär 

vore önskvärd i fråga om fostran på olika plan.  



116 
 

6. Slutdiskussion 

Lissun, pissisar, bimbon, megarandom typer, perusflickor, punkare, hippien, goottin, hip 

hoppare, hevare, emon, coola flickor, innegäng, insidegäng, it-gäng, snälla flickor, vanliga 

flickor, kingin, sociala drottningar, snygga flickor och snobin hörde till benämningar som 

framkom i diskussionen om kläder och stil som uttrycksmedel för den egna identiteten på 

ett svenskspråkigt högstadium i huvudstadsregionen. Dessa uttryck berättar alla något om 

de kategoriseringar, syner och identieter som samspelar och krockar med varandra i skolan. 

Alla dessa uttryck antyder även att det som sker innanför skolans väggar, i rutten mellan 

lärandet på lektioner och det sociala umgänget på rasterna är betydelsefull i förlängningen 

av de identiteter som dagligen färdas mellan hem och skola.  

På basis av resultaten i denna studie kan man inte dra allmänna slutsatser över hur kläder 

och stil används som uttrycksmedel, bland flickor i andra svenskspråkiga högstadier 

runtom i landet. Däremot ger studiens resultat ett ramverk för vidare diskussion och 

forskning angående flickors syn på betydelsen av käder och stil i identiteskaspandet där 

skolan fungerar som plattform.  Ytterligare forskning på området vore välkommet, där 

empirin kunde utvidgas till olika svenskspråkiga skolor i huvudstadsregionen och det 

övriga landet. Vidare vore det intressant att förverkliga jämförande studier mellan svensk-

och finskspråkiga skolor för att se hurudana likheter eller skillnader som kunde uppstå. 

Liknande studier med pojkar i fokus kunde också bidra med värdefull kunskap om kläder 

och stil som uttrycksmedel hos ungdomar. Resultaten i denna studie bevisar även vikten av 

att använda olika datainsamlingsmetoder i en Pro gradu avhandling, en diskussion som 

kunde riktas mer uppmärksamhet inom fältet för beteende-, och samhällsvetenskaper.  

Därtill hoppas jag att denna studie även kan öppna upp möjligheter för mångsidigare 

metodologiska tillvägagångssätt inom olika vetenskapsfält, som i slutändan kan förstärka 

resultat genomförda med traditionellare datainsamling. Bristerna i denna studie utgörs av 

svårigheten att begränsa eftersom materialet jag haft till mitt förfogande varit omfångsrikt. 

Att även fokusera enbart på en viss del av syftet, så som flickskapet, fördomarna eller vissa 

återkommande märken och acceossoarer kunde gett studien ytterligare klarhet och djup. En 

del av studiens resultat har även påverkats av min roll på fältet, som blivit synlig i 

kommunikationen mellan mig och flickorna. Som grön etnograf balanserade jag ständigt 

mellan att hitta svar på forskningsfrågorna och samtidigt vara en tilltalande person vilket 

syns i att jag inom vissa temområden kunde ställt mer utmanande frågor.  
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Även om resultatet i denna studie gäller ett högstadium finns det många gemensamma 

funktionssätt i våra skolor. Att bära mössa inomhus är något som ungdomarna ofta blir 

tillsagda om, och man kan fråga sig vem en sådan regel gynnar? Säkerligen finns det andra 

sätt att lära sig respekt och goda vanor än att bli tvungen att ge upp en del av sin identitet 

för en regel som bara kommit att förbli av gammal vana. Även det att flickorna blivit 

tillsagda att inte klä sig i för kort eller urringat till skolan kan ifrågasättas. Det finns en 

skillnad i att säga vad en ung människa bör göra och i att tillsammans med eleverna 

diskutera vad vissa budskap kan inneha för betydelser i vårt samhälle, samt varifrån de 

härstammar. Det är även på sin plats att fråga till vilken grad lärare och annan skolpersonal 

fortsätter att hålla fast vid det könsnormativa i undervisnignen. Att även erkänna, lyfta 

fram, diskutera och ifrågasätta mediernas och populärkulturens betydelse för ungdomars 

identitet i skolan är nödvändigt för att kunna kanalisera de bilder, språk och föreställningar 

ungdomarna dagligen möts av. Skolans fostran utgörs av så mycket mer än enbart 

färdigheter i kognitiva och kunskapsmässiga färdigheter. Även färdigheter i fråga om den 

skola som livet lär oss i relation till vår självbild och identitet har alla en betydande roll i 

förstärkningen av självförtroendet. 

Alla flickor kände en enorm press på att passa in, och upplevde ett grupptryck som var 

svårt att motstå. Att ge upp användandet av ryggsäck för att alla andra har handväska eller 

att höra kommentarer för att ha rufsigare hår och starkare smink än andra, tyder på att det 

spelutrymme som fanns för olika stilar i denna skola var väldigt snävt. Man kan fråga sig 

om detta är ett typiskt fenomen för finlandssvenska skolor i huvudstadsregionen eller för 

finlandssvenskar  över  lag?  Har  vi  ett  större  behov  att  passa  in  eftersom  vi  utgör  en  

minoritet i samhället eller ser vi upp till den exklusivare smaken som inspirerats av 

överklassen för att det motsvarar den stereotypa uppfattningen om finlandssvenskhet? Har 

de utnötta klyschorna och föreställningarna blivit sanna, genom att de upprepade gånger 

skämtats och skrivits om dem? För flickorna i denna studie var många av stereotyperna 

sanna men man var ändå utled på att bli klassad som en viss sorts människa pga. den 

sociala klass man tillhörde. Finns det då ett fenomen som kan kallas för en finlandssvensk 

subkultur? I enlighet med Hebdige (1979) anser jag att en subkultur alltid bär på en revolt, 

ett motstånd mot de rådande normerna för passande utseende. Hebdige (1979) menar att 

stilproduktion inom subkulturer strävar efter att störa ordningen för det allmänt 

accepterade, vilket ofta resulterar i motstridiga känslor hos massan. Få flickor i denna 

studie påvisade ett motstånd. Tvärtom, ville man uppehålla en stil där man delvis strävade 
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att se ut som sina föräldrar.  Subkultur kanske också kräver något mer gemensamt än ett 

språk. Däremot finns det grupper inom den finlandssvenska kulturen som motsätter sig de 

stereotypea normerna för finlandssvensk stil. I denna studie fungerarde social klass även 

som en utgångpunkt för smak, tycken och reproduktion precis som Bourdieu (1984) 

påpekat. 

Att ungdomar aktivt producerar sin stil kan inte frångås. För vissa kan det vara den enda 

orsaken att stiga upp ur sängen om morgnarna, man får äntligen ta på sig den där jackan 

som man så länge önskat, med entusiasm och nyfikenhet vill man höra vad kompisarna i 

skolan har att säga om den. Även om denna jacka inte bär på ett Henry Lloyd märke vore 

det önskvärt att denna bars till skolgården med samma stolthet och entusiasm, eller till och 

med en gnutta mer. En skolgård som pryds av jackor i varierande färger, former och 

prisklasser är nog ett tecken på en skola där det ges utrymme för ett letande och sökande 

efter den egna identiteten. Om den populäraste flickan i skolan år efter år blir vald till 

Lucia och om flickan med en stor hemstickad mössa ständigt blir tillsagd att ta av den, kan 

man ju fråga sig vad det gör för identiteten för unga kvinnor. Eller kanske vi borde fråga 

oss vad vi vinner på att upprätthålla detta reproducerande eller vad dessa flickor och 

blivande kvinnor vinner på det? 
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8. Bilagor 
 

 

Hej! 

Som du kan se innehåller papperspåsen en dagbok, en blyertspenna, ett paket färgpennor, en limtub 
och en etikett för pärmen. Alla dessa är till för att användas då du fyller i dagboken. Utöver de material 
som finns i påsen får du använda även annat material. Det är viktigt att dagboken känns som din egen 
och återspeglar din personlighet. Kom ihåg att det inte finns rätt eller fel sätt att fylla i dagboken, varje 
dagbok är unik. Dagböckerna bedöms inte och tävlar inte med varandra. 
 
Varför dagböcker? 
 
Jag kommer att använda dagböckerna i min Pro-Gradu avhandling i pedagogik vid Helsingfors 
universitet. Jag är intresserad av era utseendemässiga och stilrelaterade val, samt att se hur detta är 
kopplat till identitetsbildning i skolan. Genom att använda dagböcker som metod vill jag lyfta fram er 
egen syn på utseendemässiga och stilrelaterade val. Eftersom jag alltid träffar er i skolan vill jag få en 
annorlunda inblick i er värld genom att ni fyller i dagboken privat i lugn och ro där hemma. Utgående 
från dagböckerna kommer jag att intervjua er individuellt. Eftersom jag inte kan ta del av ert liv utanför 
skolan hoppas jag att dagboken kan fungera som en brygga till denna värld.  Pro-Gradu studien är en 
delstudie av (FIR) det finlandssvenska i rörelse. Frågor som jag också intresserar mig för är om det finns 
gemensamma koder för klädsel och stil bland flickor i nian? Finns det en egen klädkultur bland flickor i 
nian och kan denna stil relateras till det finlandssvenska?  
 
Instruktioner för ifyllandet av dagboken 
 
Till att börja med önskar jag att du öppnar påsen och går igenom innehållet först där hemma. 
Dagboken är indelad i 8 dagar. Det finns inga veckodagar i indelningen. Jag rekommenderar att du 
fyller  i  dagboken i  ordningsföljd,  så att  du börjar  från dag 1 och slutar  med dag 8.  Om du tycker att  
någon uppgift känns svår för stunden kan du dock växla mellan frågorna. Det viktigaste är att du fyller i 
alla frågor innan du lämnar tillbaka dagboken till mig. Som sagt, kan du använda dig av allt material 
som din fantasi tillåter. Det kan vara allt från glansbilder, godispapper, klistermärken, tidningsurklipp, 
foton, teckningar, bilder, paljetter, garn, glitter och tyg. Om jag frågar en fråga, kan du svara på den 
genom att limma in en bild, teckna eller skriva. Dagboken är inte så stor, för att ni lätt ska kunna 
transportera den. Om du har en bild du vill limma in i dagboken men inte en printer i användning, eller 
om bilden inte ryms i dagboken kan du också skriva in sidans nätadress i dagboken. En vit etikett är 
infogad i påsen som du kan klistra på pärmen med ditt namn på. Du behöver inte använda dig av 
etiketten men pryd gärna pärmen med ditt namn. Du kan också använda dig av andra pennor än 
blyertspennan och färgpennorna. Du får skriva snett, stort och litet, du får skriva huller om buller och 
du får använda engelska och finska ord. Du kan även citera dikter, låttexter eller författare. Efter att du 
fyllt i dagboken hämtar du den tillbaka till mig i papperspåsen. 
 
Har du frågor eller något du undrar över kan du ringa eller e-posta mig: 
 
pia.wikholm@helsinki.fi 
050 5375709 
 
Några tips 
 
Var kreativ. Släpp loss. Håll inte tillbaka. Ha roligt! 
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Intervjufrågor 
 
Självbild och personlig identitet 

 

Vilken betydelse har kläderna och andra stilrelaterade val i formandet av den egna 
identiteten?  
 

1. Kan du beskriva hur en typisk dag ser ut för dig? (fritid, sport, musik, fester, böcker, filmer) 

2. Hur skulle du beskriva dig själv? (utgå från dagboken) 

3. Hur skulle du beskriva dina vänner? 

4. Vad är viktigt för dig? 

5. Är kläder och stil är viktigt för dig? 

6. Brukar du planera vad du tar på dig? (skillnad mellan veckoslut och vardag, en viss look eller helhet, 

accessoarer, hur mycket tid sätts ner på utseendet) 

7. Är du nöjd med dig själv? (uppföljning: är det något du är missnöjd med) 

8. Hurudant självförtroende har du? (vad tror du att inverkar på självförtroendet) 

9. Får du de kläder du vill ha? (om ja, hur går det till, om inte, hur känns det) 

10. Pratar du hemma om saker som har med utseendet och stil att göra? 

11. Har du någon utseendemässig sak som du drömmer om? (hur man vill se ut, en viss look, en viss väska av 

ett visst märke, utgå från dagboken) 

 

På basis av vad väljer flickor kläder och andra utseendemässiga val?  
 

12. Varifrån får du inspiration och ideèr till din stil?  

13. Vad är viktigt för dig i val av kläder? (bekvämlighet, att det är snyggt, att det är inne, kända och populära 

märken) 

14. Vad skulle du själv säga att inverkar på dina val i din egen stil? (kompisar, musik, tv, bloggar, internet, 

tidningar, reklam, hur andra klär sig, hobbyn) 

15. Läser du modetidningar? (om ja, tar du intryck från dem i fråga om klädsel) 

16. Följer du med modebloggar? (om ja: vilka och är de viktiga i fråga om din egen stil) 

17. Finns det någon stil som du inte tycker om? (goottin, skeittare, emon, pojkflickor, hevare) 

18. Var köper du dina kläder? (är märken viktiga) 

19. Med vem brukar du shoppa? 

20. Spenderar du mycket pengar och tid på ditt utseende? (hur länge tar det att göra sig i ordning) 

21. Vad skulle du aldrig sätta på dig? (undviks vissa butiker till exempel) 

 

Skolan som en plats för identitetsskapande  
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Hur vill man bli sedd i skolan och hur mycket väger andras åsikter i relation till kläder och 
stil? 

 

22. Ser du mycket på hur andra i skolan klär sig? (har det i så fall betydelse i ditt eget val av klädsel) 

23. Vad säger stilen och kläderna om en person? 

24. Tycker du att det finns någon speciell finlandssvensk stil? (hur syns den, hur skulle du beskriva den, vad 

består den av, tycker du att det är snyggt, klär du dig enligt det, passar beskrivningen in på dig själv) 

25. Lånar du kläder av dina kompisar eller syskon? 

26. Vad tycker du om lärarnas stil i skolan? 

27. Har dina föräldrar mycket att säga till om då det kommer till utseendemässiga val (färgning av hår till 

exempel) 

28. Har du blivit tillsagd hur du ska klä dig någon gång? (av kompisar, föräldrar, lärare, syskon, äldre 

skolelever) 

29. Hur tror du att det skulle påverka din stil om någon annan bestämde hur du skall se ut? (skoluniform) 

30. Tycker du att lärarna behandlar eleverna olika pga. stil? 

31. Ser man på någon i skolan om den har råd/inte har råd med snygga kläder? 

32. Tycker du att du vågar experimentera med kläder, stil och utseende? 

33. Har du någon gång känt att du skulle vela prova på något helt annorlunda stilmässigt? (har du kanske 

gjort det, om inte vad har hindrat dig) 

 
Finns det utrymme för att vara sig själv i skolan?  
 

34. Jämför du dig själv med andra i skolan? (i vilket avseende i så fall: vitsord, utseende, social klass eller 

status som popularitet, att ha eller inte ha pojkvän) 

35. Är det någon du ser upp till i skolan i fråga om stil? (någon viss grupp eller person) 

36. Tycker du att det finns utrymme för olika stilar i er skola? 

37. Tycker du att du kan vara dig själv i skolan? (om inte, varför inte) 

38. Upplever du en press på att se bra ut? (varifrån kommer den i så fall och på vilket sätt) 

39. Pratar man i skolan om saker som har med utseendet att göra? (tycker du man kunde prata mera om det, 

mindre) 

40. Tror du att man får hjälp av vuxna i skolan om man mår dåligt? 

41. Vet du om någon blivit utfryst pga. utseende och stil? (om jaa, vad tycker du att man kunde göra åt det) 

42. Talar ni i något ämne om bilden av kvinnor och flickor som förmedlas via media och mode? 

43. Vad tycker du om bilden av unga kvinnor som man ser i media och i dagens modevärld? 

44. Upplever du att det finns en press på utseendet? (smal, rätt vänner, klä sig rätt) 

45. Upplever du att det finns en press på att man ska vara intresserad av utseendet? (som om det vore något 

självklart) 

 

Något som du vill tillägga som vi inte ännu pratat om?  
 


