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1. Inledning 

Dagens samhälle är en föränderlig plats. Gamla strukturer och traditioner har luckrats upp och 

nya förhållanden präglar den samtid som unga vuxna lever i idag. Det är inte längre självklart 

vilken riktning ens liv ska ta, man följer inte blint den äldre generationens fotspår och upptar 

deras yrken och levnadsmönster. Istället försöker individen skapa en egen väg, en livsstil och 

identitet som är utmärkande för det egna jaget. Ove Sernhede skriver i Ungdomskulturen och 

de andra (1996) ”I tider då det inte är givet vad jag skall arbeta med, hur jag ska vara eller se 

ut som man respektive kvinna, då alla tidigare kollektivt giltiga tolkningsmönster och värden 

på alla livets områden är ifrågasatta – i sådana tider tvingas vi alla bli sökare” (1996:131). I 

denna föränderliga värld måste individen förverkliga sig själv, bestämma en utbildning, ett 

yrke, en partner, en livsstil - utbudet är oändligt. I detta hav av möjligheter får man börja från 

början. Sten för sten bygger man upp sin identitet i ett försök att förverkliga den drömbild 

som hägrar vid horisonten. Men med vilka medel gestaltar man sig själv och de ideal som 

man försöker att efterlikna? Hur konstruerar individen den egna identiteten och hur 

kommunicerar hon detta till omvärlden? 

1.1 Syfte 

Den här uppsatsen handlar om unga vuxnas identitetsskapande i dagens västerländska 

samhälle. Via två uttryck – kläder och kulturkonsumtion – undersöker jag hur individen 

bygger upp sin identitet och kommunicerar den till omvärlden. Stil och smak utgör två viktiga 

element, eftersom det är genom dessa begrepp som individen avgränsar och definierar både 

sig själv och andra. Mitt syfte är att undersöka hur stil och smak (i kläder och 

kulturkonsumtion) utgör meningsbärande komponenter i det egna identitetsskapandet. Jag vill 

studera hur individen gestaltar, konstruerar och reproducerar sin identitet (eller drömmen om 

en specifik identitet) via dessa uttryck. Kläder och kultur kan framstå som ytligt eller 

meningslöst att studera. Det leder tankarna till vardagsbeslut och fritidsintressen som sällan 

ger upphov till större känslosvall eller kriser. Dock har dessa uttryck större betydelser än vad 

man kan ana, inte bara gällande individen och det egna identitetsskapandet, utan för samhället 

i övrigt. Sernhede skriver ”det finns ett alldeles påtagligt intimt samband mellan dagens 

omvälvande samhällsförhållanden och ungdomars kulturella aktiviteter” (1996:131). Utifrån 

det resonemanget blir identitetsskapande genom kläder och kultur meningsbärande för 

individen i sig, men även i kommunikationen vilken tidsanda hon lever i, samt vilka 

förhållanden som råder i samhället idag.  
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1.2 Informanterna 

Mitt material består av åtta intervjuer med fyra killar och fyra tjejer. Informanterna är tjugoett 

till tjugoåtta år gamla och alla utom två är födda och uppvuxna i Stockholm. Idag bor fem av 

dem i Stockholm och tre i Uppsala. Det innebär att platsen som påverkar de unga vuxnas 

kläd- och kulturuttryck främst rör storstadsmiljö. Två av informanterna kommer från mindre 

städer och detta har till viss del gett dem ett bredare perspektiv på platsens betydelse för stilen 

och smakens utveckling. Plats, miljö och socioekonomisk kontext är faktorer av stor betydelse 

gällande stil och smak, därav är det viktiga att ta i beaktande i studiet av informanter. När det 

kommer till utbildning läser alla informanter utom en på universitetet. Ämnena varierar friskt 

mellan humaniora, biomedicin, konst, teknisk fysik och politik. Men trots de olika 

inriktningarna i utbildning förenas informanterna av ett stort intresse för kläder och kultur. De 

har alla en utpräglad smak som de aktivt reflekterar över och håller uppdaterad i enlighet med 

tidens mode. En ytterligare meningsbärande faktor är att informanterna i stor utsträckning 

tillhör samma socioekonomiska grupp i samhället. De flesta av dem är uppvuxna i 

Stockholms innerstad eller i en rikare förort och deras föräldrar är akademiker. Dessa 

omständigheter begränsar mitt fält till en viss grupp i samhället, som kommer från miljöer 

med specifika ideal och ekonomiska förutsättningar. Dessa frågor är essentiella när man 

studerar deras resonemang kring stil och smak, samt hur detta tar sig uttryck. 

1.3 Metod och reflexivitet  

Intervjuerna är mellan 20–50 minuter långa, de flesta är cirka en halvtimme. Vissa av dem tar 

plats i universitetsmiljö i Uppsala, andra är utförda på fik eller hemma hos informanten. Eva 

Fägerborg skriver i Etnologiskt fältarbete att intervjuer kan ge tillgång till de inre världar och 

universum som varje människa rymmer (2011:96). Varje gång jag gör ett etnologiskt 

fältarbete slås jag av hur sant det är. Intervju som metod ger unika inblickar i privata sfärer 

och verklighetsuppfattningar som på förhand är omöjliga att föreställa sig. När jag började 

intervjua mina informanter om stil och smak trodde jag att jag hade en relativt god 

uppfattning av vad de skulle säga. Dock öppnade intervjuerna dörrar till tankar, 

föreställningar och känslor som kläder och kultur helt oförmodat väckte till liv hos 

informanterna. Generellt har intervjuerna blivit väldigt personliga och i vissa fall, väldigt 

utelämnande. Det var ytterligare en konsekvens av mitt ämnesval som jag inte räknade med 

och som stundtals översköljde både mig och informanten. I tidigare arbeten, när jag 

exempelvis har arbetat om etnicitet, har jag varit väl förberedd för sådana effekter av 

samtalen. Men kläder och kultur trodde jag skulle bli relativt oladdat i jämförelse, men 



  5 

snarare blev det tvärtom. Det visar hur betydelsefulla dessa element kan vara i en människas 

liv, samt hur de kan ge uttryck för djupare värderingar och uppfattningar, både rörande den 

egna personen och för samhället i stort. I de fall när intervjuerna har blivit väldigt 

utelämnande, antingen för informanten eller för en person i informantens närhet (exempelvis 

en nära vän eller familjemedlem) har jag val att begränsa mitt material och utelämna det ur 

uppsatsen. Genom detta handlande riskerar jag kanske att inte ta vara på betydelsefulla citat, 

dock känns det viktigare att värna om medskaparna till materialet och att respektera deras 

privatliv. De citat som jag har fått ta bort är många gånger ändå representerade i uppsatsen, 

eftersom dessa tankegångar kan vara uttryckta av en annan informant på ett mindre personligt 

och utelämnande sätt.  

Alla informanter känner jag sedan tidigare. Vissa av dem är nära vänner, medan andra är 

bekanta på lite längre avstånd. I början av mitt arbete stod jag inför frågeställningen om jag 

skulle koncentrera min insamling till främlingar eller vänner. Det var ett relativt stort val, 

eftersom det är en betydelsefull medskapare till materialets utformning. Med vänner finns det 

en möjlighet att nå mycket djupare i intervjuerna, eftersom man har så många tidigare samtal 

och resonemang att falla tillbaka på. Även gemensamma minnen och erfarenheter. Risken är 

att man hoppar över dessa steg i intervjuerna, på grund av de stora förkunskaperna som båda 

har om varandras liv. Med främlingar kanske man även anstränger sig mer och tar arbetet på 

större allvar. I slutändan valde jag att intervjua mina bekanta, eftersom jag redan simmade i 

deras hav av tankar, känslor och erfarenheter. Med så mycket material inför mina ögon kunde 

jag inte låta bli att samla in, reflektera och diskutera. Med främlingar hade jag nog fått kämpa 

hårdare för att nå de fickor av sanning som ligger djupt begravda i en persons 

föreställningsvärld. De hade självklart funnits där, men de hade kanske inte varit tillgängliga 

för mig som utomstående. I intervjuerna märker jag av en viss skillnad på mina nära vänner 

och de personer som jag känner på ett lite större avstånd. De nära vännerna är inte lika 

varsamma hur de presenterar sig själva i intervjusituationen, vilken bild av sig själva som de 

förmedlar. De kunde slänga ur sig både den ena och andra konstigheten, utan att vara rädda 

för att jag skulle få fel bild av dem eller missförstå. Informanterna på lite längre avstånd var 

mycket försiktigare med att spegla en politiskt korrekt bild av dem själva och inte ge uttryck 

för någon ytlighet eller elitism. I slutändan var det dock en stor tillgång att intervjuerna låg på 

så många olika nivåer, eftersom de alla tillförde en egen dimension till ämnets utbredning. 
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1.4 Teori och begrepp 

Innan jag presenterar min empiri och citerar informanternas tankar kring kläder och kultur vill 

jag redogöra för min definition av de begrepp som jag använder mig av, samt nämna tre 

författare som jag främst refererar till i de olika delarna i uppsatsen.  

I den första delen av min uppsats, som handlar om kläder, är etnologen Maja Jacobson en stor 

inspirationskälla. I sina två böcker Kläder som språk och handling. Om unga kvinnors 

användning av klädseln som kommunikations- och identitetsskapande medel (1994) och Gör 

kläderna mannen? Om maskulinitet och femininitet i unga mäns bruk av kläder, smycken och 

dofter (1998) studerar hon kläders betydelse i identitetsskapandet. Hennes ingång liknar på 

många sätt min, dock har hon ett större fokus på själva kommunikationsprocessen än vad jag 

har i min uppsats.  

I den andra delen, som handlar om kulturkonsumtion, använder jag mig främst av Pierre 

Bourdieu. Hans kända verk Distinction – a social critique of the judgement of taste (1984) har 

fungerat både som en utgångspunkt och en avskiljare i min studie. En stor skillnad är 

Bourdieus stora fokus på klasskonceptet, vilket saknas i min uppsats. Dock delar jag hans syn 

på smaken som en avskiljare mellan olika grupper i samhället.  

I den avslutande diskussionen utgår mitt resonemang från den tyske tänkaren Thomas Ziehe. I 

Ny ungdom. Om ovanliga läroprocesser (1982) och Kulturanalyser. Ungdom, utbildning, 

modernitet (1989) beskriver han hur det har skett en modernisering av kulturen som har lett 

till en kulturell friställdhet hos dagens unga vuxna. Ziehe identifierar tre nya drag i samtiden: 

reflexivitet, görbarhet och individualisering. I den avslutande delen i min uppsats använder 

jag mig av hans begrepp för att diskutera informanternas berättelser och vad det säger om 

dagens samhälle.  

De begrepp som jag använder mig av i studien är flitigt nyttjade i samtiden, både inom 

akademin och i samhället i övrigt. Stil, smak, livsstil och identitet är alla uttryck som brukas 

aktivt i dagligt tal, även i media är de populära att relatera till. Därför är det av stor vikt att jag 

definierar min egen användning av begreppen, samt hur de ska förstås i uppsatsen. I min 

genomgång av de olika termerna refererar jag till forskare som använder begreppen på 

liknande sätt som jag gör.  

Stil definierar Maja Jacobson i Kultur och erfarenhet (1994) som ”de medel med vilka en 

människa eller grupp gestaltar sin identitet, sina idéer och värderingar… Stilarna får allt större 
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betydelse, man kan nästan säga att de förkroppsligar identitetsframställningen” (1993:102, 

119). Utifrån detta resonemang använder jag begreppet stil som ett verktyg i uppsatsen för att 

tolka informanternas identitetsframställningar, idéer och värderingar.  

Begreppet smak gränsar på många sätt till begreppet stil. Erling Bjurström skriver i Högt och 

lågt. Smak och stil i ungdomskulturen (1997) att det finns en uppenbar koppling mellan stil 

och smak. Genom sin klädsel ger man uttryck för sin smak, därmed utgör stilar en av de 

viktigaste grunderna för smakomdömet. I uppsatsen skiljer jag mellan smak och stil främst 

genom att använda begreppet stil när det kommer till kläder och begreppet smak när det 

kommer till kulturkonsumtion. Men precis som Bjurström skriver gränsar dessa uttryck till 

varandra och den ene innefattar logiskt omdömen om den andre.  

En av de största teoretikerna som har använt smakbegreppet är Pierre Bourdieu. I Distinction 

– a social critique of the judgement of taste (1984) skriver han att smaken är vårt finaste 

instrument att orientera oss i den sociala världen och sortera in människor i kategorier. 

Smaken blir därmed ett redskap som signalerar ens klasstillhörighet och som särskiljer 

individer från varandra. Ur ett perspektiv håller jag med Bourdieu, ens smak säger utan 

tvekan någonting om ens tillhörighet och bakgrund. Dock, i det samtida Sverige i 

storstadsmiljö är jag inte helt säker på om smaken verkligen säger så mycket om människors 

socioekonomiska bakgrund. Många unga vuxna handlar på billiga second hand butiker 

eftersom det är trendigt, utan att det speglar deras klasstillhörighet. Exempelvis handlar 

många unga idag på klädkedjorna Weekday och Monki som har väldigt trendiga, men 

samtidigt billiga kläder. I floderna av dessa plagg på stan är det omöjligt att härleda en 

socioekonomisk bakgrund till de som bär kläderna. Dock finns det exempel som talar för 

Bourdieus resonemang, en del informanter berättar om vissa stilmarkörer som signalerar 

socioekonomisk tillhörighet, exempelvis dyra skor. Därmed håller jag med Bourdieu om att 

smaken verkar som en avskiljare mellan olika grupper och individer. Hans teori går absolut 

att relatera till mitt fält och empiriska material, dock med en lite mjukare och mindre svart-vit 

framtoning.  

Livsstil är ett begrepp som är nära relaterat till stil och smak, men som har en bredare och mer 

generell betydelse. Etnologen Magnus Mörck skriver i Spel på ytan. En bok om livsstilar 

(1998) att livsstilar kan beskrivas som när smak och preferenser omsätts i synliga intryck. 

Stig-Arne Berglund skriver i Val av livsstil (1998) att ”Val av livsstil och identitet är 

sammanflätade begrepp som definierar varandra. Genom val av livsstil berättar man vem man 
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är” (1998:19).  I min uppsats betraktar även jag valet av livsstil som en berättelse om 

individen, det kan även betraktas som smak omsatt i synliga intryck, som Mörck definierar 

det. Jag betraktar livsstil som ett omfattande begrepp som omsluter både stil, smak och 

värderingar. Som Berglund skriver är det nära länkat till identiteten och individens ideal.  

I min syn på identiteten använder jag mig av Oscar Pripps resonemang kring i Bruket av 

kultur (2005). Pripp grundar sin teori på att identiteten består av en sammansmältning av en 

objektiv och en subjektiv del. Den objektiva delen omfattar omvärldens kategorisering av en 

person utefter exempelvis hennes ålder, kön etc. Den subjektiva identiteten syftar till den egna 

individens syn på sig själv, samt hur hon upplever att omvärlden kategoriserar henne 

(2005:73-74). I tolkningen av informanternas berättelser kan jag skönja en kamp hos dem att 

försöka påverka den objektiva identiteten och omvärldens uppfattning av dem som individer. 

I denna kamp blir stil och smak genom kläder och kultur betydelsebärande medel att skapa 

”rätt intryck” av den egna personen.  

1.5 Disposition 

Den första delen i uppsatsen handlar om klädernas betydelse i unga vuxnas 

identitetsskapande. Informanterna berättar hur de genom sin stil försöker att uttrycka 

personlighet, intressen, värderingar och ideal. Genom sitt klädanvändande vill de förmedla 

individualitet och skilja sig från mängden. De berättar även om kopplingen mellan det inre 

och yttre, samt hur vissa plagg och artefakter kan fungera som markörer för socioekonomisk 

tillhörighet. Via att kontrollera sitt stilintryck kan informanterna därmed påverka omvärldens 

uppfattning av dem. 

Den andra delen i uppsatsen handlar om kulturkonsumtionens betydelse i identitetsskapandet. 

Informanterna berättar hur den kulturella smaken kan ge en känsla av tillhörighet, samt hur 

den kan verka som en avskiljare mellan olika grupper. De berättar vidare om den föreställda 

kopplingen mellan kultur och tankeverksamhet och hur man blir bedömd efter sin 

kulturkonsumtion. Slutligen diskuteras hur kultursmaken är betydelsebärande i relationer, 

samt hur partnerns stil och smak kan definiera det egna jaget.  

I den avslutande diskussionen analyserar jag vad informanternas jakt på identitet säger om det 

samhälle vi lever i idag.  
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2. Kläder och stil 

Många forskare har studerat kläder och dess betydelse för individens identitetsskapande. Via 

kläderna har man en chans att uttrycka vem man är, var man kommer ifrån och vilka ideal 

man hyllar. Så många osynliga tankar, värderingar och känslor kan plötsligt få en fast form 

och förmedlas via kläder. Maja Jacobson skriver i sin avhandling Kläder som språk och 

handling. Om unga kvinnors användning av klädseln som kommunikations- och 

identitetsskapande medel (1994) om vilka funktioner kläder har för unga kvinnor i skapandet 

av den egna identiteten och i kommunikationen till omvärlden. I sin studie beskriver hon hur 

klädstilen kan bilda en form av självgestaltning, vilken kommunicerar individens identitet och 

livsstil. Hon skriver ”Det handlar alltså om att med klädernas hjälp visa omvärlden vilken 

grupp man tillhör eller skulle vilja tillhöra, men också om att bygga upp en identitet och 

gestalta en livsstil” (1994:30). Men varför säger kläderna så mycket om en person? I mina 

intervjuer har informanterna främst vidhållit att det beror på det val som kläderna förmedlar.  

2.1 Det betydelsefulla valet 

”Folk gör ju väldigt medvetna val vad de har på sig. Speciellt i vår ålder. Man vill spegla en viss sorts 

bild mot andra människor och visa vem man är eller dölja vem man är. Sätta på sig en viss 

personlighet”. Kelly  

”Alla val är medvetna, man utgår från bilden av en själv när man gör olika val… Man kan koderna och 

klär sig därefter för att visa vem man är”. Lea 

Det betydelsefulla valet är någonting som många informanter framhåller som den personliga 

urskiljningen som gör varje individ unik. Det finns mängder och mängder av kläder och olika 

utbud omkring oss. Stora klädkedjor och second hand butiker bidrar även till låga priser som 

innebär att stil inte alltid handlar om pengar, utan om ett personligt val, baserat på smak. Alla 

val är väldigt medvetna, en av informanterna säger exempelvis: 

”Varenda grej är vald att överensstämma med min identitet”. Jon  

Detta faktum gör kläder till betydelsebärande enheter som förmedlar en ständig aktivitet och 

beslut som individen fattar. Det är via dessa olika val som vi utmärker oss själva, visar vilka 

vi är och vilka vi inte är. Via det personliga valet bli kläderna plötsligt ett uttryck som säger 

någonting om just oss.  
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2.2 Tre aspekter i klädanvändandet  

Klädernas roll i en individs liv kan delas upp i en mängd kategorier. Dels finns det den 

renodlade estetiska aspekten, man har på sig det som man tycker är snyggt. En av mina 

informanter berättar exempelvis att han ser sig själv som en fullblodad estet. Han står inte ut 

med det som är fult och klär sig därför endast i enlighet med det estetiskt tilltalande. Sedan 

finns det den kategoriserande aspekten, via kläder uttrycker man sin egen grupptillhörighet 

och delar in andra i olika fack baserat på deras utseende och stil. Jacobson skriver ”Med vår 

klädsel kan vi uttrycka social gemenskap med en grupp och samtidigt visa vårt 

avståndstagande till andra grupper” (1994:194). Vidare finns det den individualiserade 

aspekten, när man använder kläder som ett redskap i konstruktionen av den egna självbilden 

och som ett utryck för sin unika person och särart. I mina intervjuer syns en tydlig uppdelning 

mellan dessa tre aspekter, vissa hävdar att de endast bär plagg som är vackra, andra klär sig 

för att känna tillhörighet med den egna gruppen och en del gör det för att skilja sig från 

mängden och uttrycka sin individualitet. Maja Jacobson skriver i Gör kläderna mannen? Om 

maskulinitet och femininitet i unga mäns bruk av kläder, smycken och dofter (1998) att unga 

människor ofta har olika strategier för sin självgestaltning. Några går avsiktligt in för att skilja 

sig från mängden och synas, medan andra vill vara en allmän medlem i ett kollektiv eller en 

grupp. Bland mina informanter finns det drag av flera olika strategier, dock är den starkaste 

att utmärka sig individuellt.  

2.3 Att uttrycka individualitet och ”dubbla djup”  

En av mina informanter, Sara, studerar på Karolinska Institutet i Stockholm. Hon är själv 

väldigt intresserad av kläder och har en trendmedveten stil. I skolan rör hon sig dock i kretsar 

där kläderna inte spelar någon roll. Hon berättar att hon är den enda på sin avdelning som klär 

sig på ett visst sätt.  

”Jag känner mig mer än någonsin som den jag är när jag hänger med människor från KI. Då tar jag för 

givet att de tänker vilka lustiga vänner hon har, men vilken skön stil HON har… När jag är med folk 

som är min motsats kan jag tycka att nu ser folk MIG”. Sara  

Sara använder alltså sin klädstil som ett redskap att skilja sig ur mängden i sin vardagsmiljö 

och uttrycka sin individualitet i en grupp av människor. När de omger henne känner hon sig 

mer än någonsin som sig själv, eftersom hennes kläder visar på hennes kontrast och särart 

gentemot de andra kollegorna och studenterna.  
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Sara berättar vidare att hon via sin stil vill berätta att hon har andra intressen förutom KI. Hon 

ligger inte bara hemma och läser naturartiklar, utan hon har andra intressen också. Genom 

stilen försöker hon därför förmedla sina ”dubbla djup” i sin person.  

En annan informant som även brukar sin stil på liknande sätt är Axel som läser på Kungliga 

tekniska högskolan i Stockholm. Även han vill genom sin stil visa att han har fler intressen än 

studierna. Han säger: 

”Det är många som ser mitt utseende och blir förvånad över att jag läser teknisk fysik. Den sidan 

kanske inte min stil speglar, men däremot en massa andra sidor som jag kanske vill förmedla”. Axel  

Föreställningen att klädstilen speglar vem man är och hur mycket som ens personlighet 

rymmer är det alltså flera informanter som kommer tillbaka till. Både Sara och Axel kämpar 

mot klyschan att studenter på naturvetenskapliga universitet, som KI och KTH, inte har fler 

intressen än sina studier. Därav försöker de genom sina kläder visa att de skiljer sig från 

mängden och att deras person har ”dubbla djup” trots sin utbildning. Kläderna blir här ett 

verktyg att kommunicera detta till omvärlden. Jacobson skriver i ovan nämnd referens att 

många naturvetare i hennes studie försökte att utmärka sig individuellt genom lån från andra 

motkulturella stilar. Denna strategi stämmer väl överens med Sara och Axel klädkulturella 

uttryck.  

2.4 Att vara som ”alla andra” och föraktet för ”Svensson-stilen”  

”Men jag tror att ingen vill vara som någon annan egentligen. Om jag skaffar en frisyr och så börjar 

jättemånga ha den, då kan jag tänka fan, så tar jag bort den... Men det spelar ingen roll hur mycket jag 

än tatuerar mig och ändrar mitt utseende för jag kommer alltid vara en i mängden. De finns säkert tre 

stycken som är likadana som mig ändå”. Henrik   

”Det var ett defining moment i mellanstadiet, jag hade samma tröja som en kompis. Jag levde ganska 

länge i bubblan att kläder inte spelade roll. Det var en körövning och vi sjöng, så skrattade en kompis 

åt oss för att vi såg likadana ut och efter det började jag tänka väldigt mycket på kläder… Det har 

hängt med mig mest, okej man vill ha snygga kläder, men man vill framförallt inte ha samma kläder 

som alla andra”. Axel   

Ett återkommande i tema i många av informanternas klädval är en rädsla eller en ovilja mot 

att se ut som ”alla andra”. Jag skiljer detta från en önskan att uttrycka sig individuellt, 

eftersom det här snarare rör sig om vad man avskiljer sig från än vad man skulle vilja vara. 

Att vara som ”alla andra” fungerar nästan som ett skällsord i dagens samhälle. Jacobson 
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citerar en blivande lärarstudent som säger ”sen finns det en grå massa som klär sig som vilken 

Svensson som helst” (1998:166). I mina intervjuer har jag försökt att gå till botten med ”den 

grå massan”, ”alla andra” och ”Svensson-stilen” och varför denna tillhörighet har så låg 

status. Med en av mina informanter, Martin, gick diskussionen såhär: 

M: Det kanske mer handlar om att uttrycka vad man inte är. Att man inte intresserar sig för det 

vanliga, Svensson liksom.  

B: Vilka signalement har en Svensson? 

M: Att man är stilomedveten, att man hyfsat oreflekterat handlar på H&M eller Dressman. Vanliga 

plagg. Det känns inte som det finns någon reflektion kring det.  

B: Säger kläderna något om ens identitet på det sättet? 

M: Ja, det kan visa att man försöker förstå världen, vad som finns. Att man ser allting. Det vanliga, det 

är som att man inte är intresserad av omgivningen, av allt som finns. Att man bara tar det som bjuds, 

det kommersiella.  

B: Så en persons stil kan visa det man har insupit? 

M: Ja, ju mer stil man har, desto mer visar det allt man upplevt och tagit till sig. Om man inte har tagit 

till sig de olika medierna, då tar man bara det som bjuds på de största kanalerna, det vanliga av det 

vanliga. Svensson-stilen symboliserar därigenom den okomplicerad person. För det betyder att man 

inte ifrågasätter de rådande normerna.  

För Martin handlar Svensson-stilen alltså inte bara om kläder, utan om vad dessa säger om 

ens värderingar och förhållningssätt i samhället. Det vanliga, kommersiella och Svensson 

betyder en oreflekterade och okomplicerad person. Martin definierar vad det innebär för 

honom att vara en av ”alla andra” och varför det är viktigt att ha sin egen stil och uttryck. 

Beatriz Borda och Susanne Lundin refererar i artikeln Vem får grädden på tårtan? (1986) till 

Bourdieus begreppsapparat kring olika sorters smaker. Bland annat definierar Bourdieu den 

populära smaken som genom sin spridning har blivit vulgär. Han beskriver vidare att det 

finns en föreställning om en ”begåvad elit” och en ”stor massa” och att smaken verkar som en 

urskiljare i vilken grupp man tillhör. Dessa föreställningar har en dissonans i informanternas 

berättelser och deras stora rädsla för att vara en i den stora massan.  
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2.5 Kopplingen mellan det inre och det yttre 

Den tanke som Martin uttrycker förutsätter att det kan finnas en koppling mellan klädstil, 

livsstil och personlighet. Att om man är Svensson utanpå, kan man vara det inuti också. 

Associationen mellan det yttre och det inre dyker upp på flera håll i intervjuerna.  

”Vissa värderingar följer med, exempelvis är man väldigt trendmedveten kanske man också är 

obeständig. En kappvändare, att det är viktigt att plats”. Jon 

”Många tror att jag är pryd och såhär bara för att jag har flickig stil, det har jag fått höra så himla 

många gånger”. Emma 

Magnus Mörck skriver i Spel på ytan. En bok om livsstilar (1998) ”Den allmänt omfattande 

tolkningsmodellen är att ytan finns och inte kan förnekas, men den står i ett komplicerat 

förhållande till det som döljer sig bakom” (1998:77). Precis som Mörck skriver existerar ytan, 

frågan är om man kan dra några slutsatser av en individs personlighet utifrån hennes stil? 

Mörck skriver att det råder ett komplicerat förhållande mellan det yttre och det inre. Om detta 

råder det inget tvivel. Många av mina informanter har diskuterat det förhållandet, Jon 

associerar att om man är väldigt trendmedveten kan man ge sken av att vara en obeständig 

person eller en kappvändare. Emma berättar att hon har fått utstå fördomar att hon är pryd på 

grund av en flickig stil. Det finns en väldigt stark koppling mellan inre och yttre där kläderna 

kan få symbolisera personlighetsdrag och föreställningsvärldar. Eller som i diskussionen med 

Martin om Svensson-stilen, ett förhållningssätt i samhället och gentemot de rådande 

normerna. Kanske är det därför som informanterna är så noggranna med vad de har på sig, 

eftersom de är medvetna om vilket intryck det ger omvärlden.     

2.6 Intrycksstyrning 

”Det är viktigt för mig att människor ser mig som jag vill bli uppfattad. Om man har på sig något som 

man inte känner sig bekväm i kan det spegla en bild som man inte vill spegla”. Kelly 

”Man försöker ju att klä sig så att det ska avspegla den man verkligen är. Det finns dagar när man 

känner, nej, vad snobbig jag ser ut. Gud nu ser folk mig och tror att jag är något som jag inte är”. Sara 

Både Kelly och Sara förmedlar i sina citat en stor medvetenhet om konsekvenserna kring 

plaggen de bär. De styr medvetet människors uppfattning om dem (via kläderna) så att 

omvärlden ska få rätt intryck. Erving Goffman skriver i Jaget och maskerna (1959) att vi styr 

det intryck andra får av oss genom en serie betydelsebärande enheter, exempelvis kläder, 
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gester, kroppshållning etc. Han menar att identiteten förkroppsligas av en iscensättning av 

jaget, därmed blir just vår valda roll vårt verkliga jag. Att uttrycka sig innebär därmed att 

överföra jagintryck. Kelly och Saras kontroll över sin stil kan betraktas just som strategier att 

föra över bilden av det egna jaget till omvärldens ögon. De vill att kläderna ska avspegla 

deras ”riktiga jag” och de bär en rädsla över att stilen ska reflektera en bild som inte 

överensstämmer med deras självuppfattning.  

2.7 Att sända ut signaler - markörer för socioekonomisk tillhörighet 

I de föregående styckena berättar informanterna om hur kläder kan komma med en 

association som sträcker sig utanför kroppen och det burna plagget. De kan förmedla 

associationer om ens personlighet, samhällsförhållning och värderingar. Vissa kläder och 

artefakter kommer dock med en starkare symbolladdning än andra. Dessa detaljer kan sända 

ut signaler som bärarna måste inberäkna i sitt klädval. Annars kan deras stil sända signaler 

som inte överensstämmer med deras självupplevda identitet.  

”Jag kan tycka att saker är fint, men jag skulle aldrig sätta på mig dem, för de förmedlar någonting 

som jag inte står för. Det kan handla om vad man sänder ut för signaler. Jag skulle inte sätta på mig en 

rosa piké och pärlörhängen för det står för en annan kultur och stil. Jag tycker att pärlor är väldigt fina, 

jag tycker om pärlor, men jag skulle aldrig sätta på mig det i den kombinationen för då vet jag hur 

andra skulle läsa av mig. Det skulle ge fel signaler av mig och jag skulle inte vilja vara den personen 

som de tror att jag är”. Lea 

I boken Ungdomsgrupper i teori och praktik (2008) skriver Philip Lalander och Thomas 

Johansson om hur unga människor använder sig av symboler för att skapa sin identitet. En 

symbol är ett tecken som har en andra betydelse, dvs. som betyder någonting utöver sig själv. 

Lalander och Johansson beskriver hur unga människor sätter ihop symboler på olika sätt och 

därmed skapar en stil. Leas beskrivning av pärlörhängen och den rosa pikén är ett tydligt 

exempel på två symboler som sätts samman och därmed bildar ett specifikt uttryck med en 

kulturell betydelse. Både pikén och pärlörhänget hat länge varit symboler för överklassen och 

i kombination med varandra blir denna association förstärkt. Lea säger själv att hon tycker 

pärlor är väldigt fina, men hon skulle ändå inte bära dem, eftersom hon är medveten om vilka 

signaler hon då skulle sända ut.    

Erling Bjurström skriver i Högt och lågt – smak och stil i ungdomskulturen (1997) att alla 

element i en stil inte kan tillskrivas samma betydelse. Han skiljer därför mellan stilelement 

som är de minst betydelsebärande komponenterna i en sammanhängande stil, samt 
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stilmarkörer som har en tydlig funktion. Som helheter definieras stilar av sina stilmarkörer 

menar Bjurström. Han skriver att ”bestämningen och avkodningen av dessa markörer bygger 

på sociala koder, intersubjektiva tolkningsscheman, där de ingående delarna hänvisar till 

svårgripbara helheter” (1997:290).  

Leas exempel med pärlörhängena och pikétröjan skulle kunna betraktas som markörer för en 

specifik stil. Bestämningen av deras betydelse läser hon av i enlighet med de sociala koder 

som existerar i hennes kulturella kontext. De svårgripbara helheter som Bjurström menar att 

delarna i en stil syftar till, skulle kunna betraktas som överklassen position och hegemoni i 

samhället. Det är detta som pikén och pärlörhängena är markörer för, därför kommer det en 

hel livsstil och social tillhörighet på köpet som Lea inte identifierar sig med.  

Ytterligare en informant, Jon, menar att markörerna hos olika stilar hjälper till att lokalisera 

människor på den sociala kartan. Han säger: 

”Man kan tycka att man har örnkoll på var en person kommer ifrån bara genom att kolla på deras 

skor… Det finns markörer som hjälper till att lokalisera folk på den sociala kartan, exempelvis - de 

skorna har en högre socioekonomisk status”. Jon 

Pärörhängen, pikétröjor och specifika skor kan alltså ha en ytterligare betydelse förutom sitt 

estetiska uttryck och verka som en markör för den socioekonomiska kontext som bäraren har 

sin tillhörighet i.  
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3. Från kläder till kultur 

Under de ovanstående rubrikerna har informanterna berättat om vilken roll kläder spelar i 

deras identitetsskapande. De har skildrat hur de resonerar kring stil och kläder, samt hur en 

del plagg och artefakter bär på en symbolisk betydelse som kan kommunicera någonting till 

omvärlden. Vidare har informanterna uttryckt en ovilja mot att vara en i mängden och ha 

likadana kläder som ”alla andra”. De har berättat om den föreställda kopplingen mellan det 

inre och det yttre, samt hur de via sin klädstil försöker att styra omvärldens intryck så att det 

överensstämmer med deras självbild. Dock finns det många faktorer som samspelar när en 

individ bygger upp sin självbild och kläder är endast en tråd i ett stort nät. Kultur är en annan 

viktig komponent som individen använder sig av för att visa vem hon är och i vilken grupp 

hon hör hemma (i användandet av begreppet kultur syftar jag till litteratur, musik, konst etc.) 

3.1 Kulturintresse som markör av tillhörighet 

”Jag använder kulturintresset som en del av min identitet… Jag använder det för att karaktärisera mig 

och för att placera in mig i ett fack. Det är skönt att ha en tillhörighet och kulturen är ju en väldigt 

stark tillhörighet, hela den sfären”. Lea  

Pierre Bourdieu skriver i Distinction – a social critique of the judgement of taste (1984) om 

hur kultur har en funktion att sortera människor i olika grupper på den sociala kartan. 

Bourdieu menar att det finns ett samband mellan kultur, klass och smakskillnad. Kultur 

definierar Bourdieu som ”finkultur” dvs. konst, litteratur, musik etc. De högre klasserna har i 

ett tidigt stadium fått ta del av finkulturen och har därmed utvecklat en smak och konsumtion 

av denna. Bourdieu menar att det finns en slags karta över smakskillnader och vad som har 

högt eller lågt kulturellt kapital. Att kunna tillägna sig den klassiska konsten har exempelvis 

ett högt kulturellt kapital. Det signalerar att man antingen är uppvuxen i en familj med bra 

förutsättningar eller att man har haft en gedigen utbildning. Därmed förenas det kulturella 

kapitalet med klassbegreppet. Bourdieu menar att ju längre ner i hierarkin människor befinner 

sig, desto mindre ”kultur” har de. Smaken verkar som en avskiljare eftersom det pekar på var 

människorna befinner sig på den sociala kartan. Ett begrepp som Bourdieu använder sig av är 

det sociala rummet. Det visar var olika grupper befinner sig i förhållande till det ekonomiska 

och kulturella kapitalet inom ett visst fält. Därmed speglar det deras klasstillhörighet och 

sociala position.    

Leas citat visar hur hon använder kulturen som en markör av tillhörighet. Lea läser konst på 

Uppsala Universitet och en hög kulturkonsumtion ingår i hennes identitetsskapande och 
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livsstil. Precis som Bourdieu hävdar blir kulturen för henne ett sätt att signalera till sin 

omgivning i vilket ”fack” hon hör hemma och kanske därmed indikera sin socioekonomiska 

tillhörighet.  

3.2 Den kulturella smaken 

I enlighet med Bourdieus teorier finns det erkända mallar i samhället för vad som har högt 

och lågt kulturellt kapital. Kulturen blir därmed en arena som definierar människors sociala 

tillhörighet. Det blir ett kodsystem som berättar någonting om individen. Bland mina 

informanter var den kulturella smaken en viktig avskiljare och förenare bland människor i 

deras umgänge.   

”Om man träffade en snubbe som bara lyssnade på melodifestivalen hits och såg på skräckfilm, då 

skulle jag vara sjukt skeptisk”. Sara 

Saras citat speglar just Bourdieus teori om högt och lågt kulturellt kapital. Melodifestivalen 

hits och skräckfilm har ett lågt kulturellt kapital, utifrån det smakomdömet bildar sig Sara en 

uppfattning om individen och blir skeptisk. Ytterligare informanter berättar hur man läser av 

personer efter deras kulturkonsumtion. Jon säger: 

”Det är bara att titta i bokhyllan, då ser man vad den personen har konsumerat för kultur och vem den 

personen är”. Jon 

”Det är nästan så att man även ska ha samma smak vad man brukade lyssna på när man var liten 

också, samma bakgrund i kulturkonsumtionen, annars blir jag misstänksam”. Jon  

Saras och Jons citat demonstrerar vikten av den kulturella smaken för unga vuxna i dagens 

samhälle. Det är inte bara kläder som signalerar människors tillhörighet, utan även deras smak 

och urval i kulturkonsumtionen. Varför är detta så viktigt kan man fråga sig? Är det 

betydelsefullt eftersom det är, som Bourdieu säger, en indikator på ens socioekonomiska 

tillhörighet och ett redskap för kultureliten att behålla sin position i samhället? Eller är det 

även viktigt av andra orsaker? Vad säger egentligen vår kulturella smak om oss som 

individer? 

3.3 Kopplingar mellan kultur och tankeverksamhet  

”Dessa uttryck (kultur) finns ju för att stimulera en högre tankeverksamhet, det är ett sätt att sätta 

igång tankebanor. Utan det blir det en stor del som fattas”. Sara 
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”Det (den kulturella smaken) kanske inte måste vara samma, men den får i alla fall inte vara dålig. 

Annars tänker man, det här är en person med taskig urskiljning”. Jon 

Saras och Jons citat visar på en del av de associationer som den kulturella smaken väcker och 

vilka konsekvenser det får i bedömningen av andra människor. Om man har en hög 

kulturkonsumtion kan det indikera en hög tankeverksamhet, medan om man har en dålig 

kulturell smak kan man framstå som en person med taskig urskiljning. Ur det perspektivet 

sträcker sig kulturkonsumtionen längre än Bourdieus teori om den som en markör av 

socioekonomisk tillhörighet, den säger även någonting om vår tankeverksamhet och person.  

Beatriz Borda och Susanne Lundin skriver i sin sammanfattning av Bourdieus teorier i 

artikeln Vem får grädden på tårtan? (1986) att smaken har en dold makt, eftersom den ofta 

uppfattas som ”naturlig”. Därmed rycks den från sitt sociala sammanhang och verkar som en 

självklar urskiljare mellan olika sorters människor. De övre citaten visar just på denna tendens 

hos smaken att sträcka sig över gränsen som socioekonomisk symbol, in på tankeverksamhet, 

omdömen och urskiljning. Smaken kan ge ett falskt sken att komma inifrån, därför kan den 

verka som att den säger någonting om människors essens, medan den egentligen är djupt 

förankrad i sin sociala och kulturella kontext.      

3.4 Att bli bedömd efter sin kulturkonsumtion 

”En gång kollade en tant snett på mig på tunnelbanan, men sedan när jag tog fram en bok av 

Dagerman och började läsa, då kollade hon på mig på ett annat sätt och började prata med mig på ett 

annat sätt”. Henrik  

Kulturkonsumtionen existerar inte i en neutral värld. Precis som det övre citatet visar får olika 

sorters kulturkonsumtion tankarna att gå i olika riktningar hos omvärlden. Henrik berättar att 

en tant på tunnelbanan bemötte honom annorlunda eftersom att han läste Dagerman. 

Dagerman har en hög kulturell status som författare, i enlighet med Bourdieus termer tillhör 

hans verk den erkänt legitima kulturen med högt kulturellt kapital. Damen på tunnelbanan 

bedömde först Henrik på utseendet och kollade snett på honom, men sedan såg hon vilken 

kultur han konsumerade – att det hade ett högt kulturellt kapital – och ändrade uppfattning om 

honom. Kanske placerade hon honom i ett annat socioekonomiskt fack efter denna 

kulturmarkör eller så fick hon en högre uppfattning om hans intellekt. Ytterligare en 

informant, Emma, berättar om föreställningar som kommer med en viss sorts 

kulturkonsumtion. 
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”Exempelvis i helgen, mina grannar som bor ovanför mig. Jag och Martin skulle sova och de hade fest 

i våningen över. Och det var världens sämsta dunka-dunka musik. Om de hade haft en mysig musik, 

lite bohemfest med rödtjut, då hade jag nog inte stört mig lika mycket som jag gjorde. Men jag satte på 

mig morgonrocken och plingade på. Och då står det liksom tre stekarkillar där med back slick och då 

är en av killarna jätteodräglig och säger ”vad du är snygg, är du singel” och beter sig bara jävligt illa. 

Och det passade så jäkla bra in på hur jag föreställer mig att en sån kille är, när jag hörde den musiken 

fick jag ju upp en bild i huvudet hur de killarna skulle vara och det var sant. Nu var de som jag hade 

tänkt mig, det utseendet, den attityden - allting”. Emma 

Emmas berättar alltså hur hon hörde först grannarnas dåliga musik och fick en stereotyp bild i 

huvudet om hur hon trodde de personerna skulle vara. Sedan när hon knackade på dörren fick 

hon sina fördomar bekräftade. Killarna var precis den sortens personer som hon förknippade 

med den kulturkonsumtionen. Hon säger själv att om de hade spelat en annan musik i 

bohemstil så hade hon kanske inte blivit lika irriterad. Citatet visar hur man delar in sina 

medmänniskor i kategorier efter deras kultursmak, i alla fall vid först intrycket, och 

förknippar med stereotyper som kan vara positivt eller negativt laddade. I Henriks fall 

verkade kulturen som en fördel för tantens kategorisering av honom som person, men i 

Emmas fall var kulturen en negativ association som också besannades när hon öppnade 

dörren.  

3.5 Att umgås med de som har samma smak och stil 

En underförstådd förståelse när man bedömer människor efter deras kulturkonsumtion är att 

de ska ha samma smak som en själv. Förutom den erkänt legitima kulturen i samhället har 

man sin egen uppfattning av vad som är bra smak och det är från denna mall som man utgår 

ifrån. Men varför vill man umgås med personer med samma smak? Jon berättar: 

”Jag inbillar mig att smaksinnet sitter så djupt att det måste stämma överens och gör det inte det har 

man inget gemensamt”. Jon 

Frågeställningen varför man vill umgås med människor med samma smak som en själv är det 

många forskare som har försökt att besvara. Maja Jacobson skriver i ”Att klä sig – smak stil 

och symbolik” i Kultur och erfarenhet (1993) att smaken ofta har med normer och 

värderingar att göra. Hon skriver ”Samma smak ger möjlighet till gemenskap och känsla av 

identitet” (1993:100). I enlighet med hennes resonemang skulle en delad smak kunna ge 

upphov till en känsla av tillhörighet. Det finns även en föreställning att det speglar normer, 

därav väljer man underförstått personer med samma värderingar som en själv. Flera 
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informanter är inne på samma spår som Jon. Martin menar att om inte smaken och stilen 

stämmer överens så kanske ingenting gör det. Han säger:   

”Samma stil, samma värderingar, samma grund” Martin 

Återigen ser vi den föreställda kopplingen mellan det inre och det yttre, samt idén om att 

smak och stil är ett uttryck för en persons inre världar. Även Lea menar att smaken och stilen 

är viktig i att förmedla vem en person är. Hon säger: 

”Det visar att man tänker lika, det medlar var man står och vad man tycker är viktigt”. Lea 

Bourdieu skriver i Kultursociologiska texter (1993) att smaken är ”ett system av välsorterade 

egenskaper, egenskaper som går bra ihop – och det inkluderar personer, man kan säga att ett 

gift par är ’bien assorti’ och vänner tycker om att säga att de har samma smak” (1993:303). I 

enlighet med Bourdieus resonemang skulle smaken kunna representera egenskaper och därav 

kan det indikera om man passar bra ihop eller ej. I Praktiskt förnuft. Bidrag till en 

handlingsteori (1994) utvecklar Bourdieu sitt resonemang. Han skriver för det första att 

personer med väldigt olika smak ofta inte ens får en möjlighet att träffa varandra, eftersom de 

tillhör olika sociala grupper och därav befinner sig på olika platser och umgås i skilda kretsar 

– de befinner sig på olika platser i det sociala rummet. Vidare skriver han ”och om de ändå av 

en tillfällighet skulle träffas i något sammanhang, skulle de ’inte förstå sig på’ varandra, 

egentligen aldrig begripa varandra och heller inte trivas tillsammans… Människor som 

befinner sig i en begränsad sektor av rummet kommer både vara närmare varandra (genom 

sina egenskaper och dispositioner, sin smak) och mer benägna att närma sig varandra” 

(1994:21).  

Bourdieu hävdar alltså att smaken har en betydelse i människors relationer. Han säger att om 

två personer med helt olika smak träffades, skulle de förmodligen inte komma överens eller 

förstå varandra. Detta beror på att de befinner sig på olika platser i det sociala rummet och 

därav har olika ideal och livsstilar. I informanternas utsagor finns det vissa likheter med 

Bourdieus resonemang. Martin kopplar samman stil, värderingar och grund. Jon säger att om 

man inte delar smak är det svårt att föreställa sig att man har någonting gemensamt. Även Lea 

pratar om att stilen och smaken medlar var man står och om man tänker lika. Flera 

informanter har citerat ordspråket ”lika barn leka bäst”. Som Bourdieu hävdar verkar smaken 

alltså som en avskiljare mellan olika grupper och individer. Detta är aktuellt även bland unga 

vuxna i samtidens Sverige. Men varför är det betydelsefullt? Handlar det om att individen vill 



  21 

umgås med personer som har liknande ideal och värderingar som en själv för att minska 

risken för meningsskiljaktigheter och gräl? Eller har det ytterligare betydelser, kan individens 

relationer även ses som en symbol för det egna jaget? Är även partnerns kulturella smak 

meningsbärande i det egna identitetsskapandet? 

3.6 Att bli definierad utifrån sin partner 

”Men idag spelar det svinstor roll vilken smak min tjej har, eftersom det säger någonting om mig och 

mina val. För den personen representerar ju mig och mina val. Det är den tydligaste symbolen 

egentligen, för vad jag är”. Martin 

I de föregående avsnitten har informanterna berättat om vikten av kläder och kultur i deras 

eget identitetsskapande. Det ovanstående citatet åskådliggör dock betydelsen av smak och stil 

på en ny nivå: inte bara utifrån den egna kroppen och individen, utan även via ens partner. 

Martin säger att det spelar stor roll vilken smak hans tjej har, eftersom det i sin tur säger 

någonting om hans val. Därmed blir även ens partners smak betydelsefull. Martin 

understryker vikten av valet, det är detta som granskas och bedöms av omgivningen. Och det 

är det som säger någonting om dig. 

Detta visar att individen i konstruktionen av den egna identiteten inte bara måste fundera över 

sin egen smak och stil (och vad detta kommunicerar till omvärlden) utan även ens partnerns 

kläd- och kulturkonsumtion. Identitetsskapandet är alltså så betydelsefullt att informanten 

måste kontrollera alla stil- och smakuttryck som skulle kunna säga någonting om det egna 

valet och personen. Detta åskådliggör vilken betydelse den egna identiteten har i dagen 

samhälle samt i vilken utsträckning individen försöker att kontrollera dess utformning.    

3.7 Kampen mellan den subjektiva och objektiva identiteten  

I den ovanstående empirin har informanterna berättat vilken roll stil och smak spelar i deras 

eget identitetsskapande, samt i kategoriseringen av människor i deras omgivning. Slutsatsen 

man kan dra av informanternas tankar är att kläder och kulturkonsumtion bär på väldigt 

många föreställningar som är stora medskapare i identitetsskapandet.  

Oscar Pripp skriver i Bruket av kultur (2005) att en persons identitet är en sammansmältning 

av två sidor: den objektiva identiteten och den subjektiva. Den objektiva identiteten syftar till 

hur man betraktas av omvärlden och vilka grupper och statuspositioner som man 

kategoriseras i. I denna process utgör exempelvis kön, ålder och klass komponenter för 
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indelningen, men även personliga attribut som egenskaper och kompetens. Den subjektiva 

identiteten omfattar hur en individ ser på sig själv och hur hon upplever att omvärlden 

bedömer henne (2005: 73-74).   

När det kommer till identitetsskapande hos mina informanter är det tydligt att det pågår en 

kamp mellan den subjektiva och objektiva identiteten. Informanterna anstränger sig oerhört 

hårt för att omvärlden ska ha samma uppfattning om dem som de själva har. De tyngre 

statuspositionerna i den objektiva identiteten, som exempelvis ålder eller kön, kan 

informanterna inte påverka så mycket (det går ju, men då får man ta till relativt drastiska 

metoder, som skönhetsoperation eller könsbyte). Dock de personliga attributen, de går lättare 

att påverka och förändra. Det är där stil och smak kommer in i bilden. Genom att aktivt 

bearbeta dessa uttryck kan informanterna försöka att kontrollera omvärldens intryck. Precis 

som Goffman säger försöker de att överföra sitt jagintryck till omgivningen. Därmed pågår 

det ett ständigt arbete hos informanterna, när de försöker att omvandla den subjektiva 

identiteten till den objektiva. Om dessa står i balans till varandra kan individen helt och hållet 

kontrollera vilken uppfattning omvärlden har av henne. Därav blir stil och smak, genom 

kläder och kulturkonsumtion, det ultimata medlet att nå denna kontroll över hur det egna jaget 

uppfattas. Den frågan man kan ställa sig är dock varför detta är så viktigt? Vad är det i 

samtiden som gör den egna identiteten så oerhört viktig? Vad säger det om vårt samhälle 

idag? 
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4. Avslutande diskussion 

Mitt syfte med den här uppsatsen har varit att undersöka hur stil och smak (i kläder och 

kulturkonsumtion) utgör meningsbärande komponenter i det egna identitetsskapandet. Via 

kläder och kulturkonsumtion har jag undersökt hur individen bygger upp sin identitet och 

kommunicerar den till omvärlden.  

I min studie blir det tydligt att dagens unga vuxna arbetar mycket med kläder och kultur för 

att gestalta en identitet, både för sig själv och andra. De använder klädstilen för att förmedla 

sina intressen och bredden i sin personlighet. Exempelvis för Sara och Axel var stilen viktig 

som ett motstånd för den naturvetenskapliga stereotypen och fördomen, de använde kläderna 

som ett redskap att avskärma sig från denna och bilda sitt egna personliga uttryck. Det 

framkommer i informanternas berättelser att stil och smak är viktigt just i att uttrycka 

individualitet och att skilja sig från mängden. Ingen vill vara som ”alla andra” och i processen 

att avskärma sig från detta och förmedla det egna jaget är stil och smak betydelsefulla 

verktyg.  

En viktig dimension till hur unga använder stil och smak i sitt identitetsbygge är deras 

medvetenhet om hur omvärlden uppfattar dem. Informanterna berättar om en koppling mellan 

det inre och det yttre, exempelvis om man har en ointressant ”Svensson-stil” indikerar det att 

man är vanlig och ointressant på insidan också. Emma berättar hur människor dömer henne 

som pryd på grund av hennes kläder och Jon reflekterar över att en person som är väldigt 

trendmedveten och byter stil ofta, kan vara en obeständig person, en kappvändare. Stilen och 

smaken är betydelsefulla i identitetsbygget, eftersom det bär på så många signaler och 

meningsbärande symboler. Man läser av en persons stil och bildar sig ett intryck. Kelly och 

Sara berättar om en stor medvetenhet kring omvärldens intryck, samt en rädsla att råka spegla 

fel bild av vem man är. Även Lea kommer in på detta när hon beskriver hur hon inte vill bära 

pärlörhängen i kombination med en rosa piké, eftersom det signalerar en livsstil och kultur 

som hon inte identifierar sig med. Hon säger att hon personligen gillar pärlor och tycker att de 

är fina, men eftersom hon är medveten om vilka signaler de sänder ut kan de inte vara en del 

av hennes stil. Detta visar att stil och smak är betydelsefullt i identitetsskapandet dels genom 

vad man väljer att bära, men även vad man väljer att inte ha på sig.  

Vidare kommer informanterna in på kulturkonsumtion och hur även det är meningsbärande i 

konstruktionen av den egna identiteten. Lea berättar hur den kulturella sfären kan vara en 

tillhörighet, medan Jon beskriver hur man kan avläsa vem en person är genom att titta i den 
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personens bokhylla, eftersom det visar vilken kultur han/hon har konsumerat. Även gällande 

kulturen blir det tydligt att omvärldens uppfattning är en ständig medskapare i 

identitetsarbetet. Sara berättar att om en kille bara lyssnade på melodifestivalen hits och såg 

på skräckfilm skulle hon bli ”sjukt skeptisk” och Jon hävdar att man gärna ska ha haft samma 

kulturkonsumtion när man är liten, annars blir han misstänksam. Dessa citat visar att smaken 

och kulturkonsumtionen är meningsbärande i identitetsskapandet, eftersom det är en så stark 

indikator på vem man är. Dessa smakuttryck måste informanterna arbeta med och fundera 

över, eftersom det är ett tecken i omvärldens ögon som säger någonting om den egna 

personen. Kampen mellan den subjektiva och objektiva identiteten omnämns i slutet av 

analysen, när jag beskriver hur informanterna försöker att få den subjektiva och objektiva 

identiteten att stå i samklang med varandra. Informanternas subjektiva identitet, deras bild av 

sig själva, försöker de att omvandla till den objektiva identiteten, omvärldens uppfattning av 

dem. På det sättet kan de kontrollera vilket intryck deras person ger. Det är här stil och smak i 

kläder och kultur är så viktiga redskap. 

Det som jag har kommit fram till i den här uppsatsen är att stil och smak i kläder och 

kulturkonsumtion är oerhört viktigt i identitetsskapandet hos unga vuxna i samtiden. De är 

verktyg som de arbetar aktivt med för att ”skapa sig själva” och förmedla det till omvärlden. 

Det man kan fråga sig är vad detta säger om vårt samhälle idag. I inledningen av uppsatsen 

citerade jag Sernhede som menar att det finns en koppling mellan samhällets omvälvningar 

och unga vuxnas bruk av kultur. För att analysera detta samband utgår jag härnäst från 

Thomas Ziehes teori och begreppsapparat vad de ungas identitetsarbete kan säga om 

samtiden.  

Thomas Ziehe skriver i Kulturanalyser: ungdomar, utbildning, modernitet (1989) och i Ny 

ungdom (1986) att samhället de senaste två seklen har genomgått en kulturell modernisering 

som tränger sig in i människors vardagsliv. Gamla traditioner och livsmönster existerar inte 

längre med samma självklarhet som tidigare. En modernisering har skett av livsformer, 

meningsskiftanden och betydelser. Inte bara den objektiva verkligheten har förändrats utan 

även den subjektiva, det vill säga människors inre världar och tankegångar. Ziehe menar att 

vår samtid är utsatt för en erosionskris: gamla normer och traditioner nöts ner i allt snabbare 

takt och öppnar vägen för ett nytt samhällsklimat. För individen leder detta till en kulturell 

friställning som har medfört en slags generell personlighetsförändring menar Ziehe. Han 

definierar tre fundamentala nya drag: reflexivitet, görbarhet och individualisering.  
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Den ökade reflexiviteten i samhället öppnar en mycket större arena att reflektera över sig själv 

och den egna identiteten. Samtidigt skapas det en distans som gör det lättare att betrakta sig 

själv ur andras ögon. Det finns en ny görbarhet som skapar illusionen att allt är möjligt att 

åstadkomma, därmed ger det individen ett mycket större ansvar att påverka sig själv och sin 

tillvaro, eftersom det ärvda eller naturgivna inte längre kan ses som någon orsak eller 

förklaring. Slutligen definierar han en ny individualisering av samhället som innebär att 

individen själv måste välja sin identitet och livsstil. Ziehe menar att detta val kan leda till att 

klyftan mellan dröm och verklighet växer, eftersom det finns en så stor förväntan på vad som 

är möjligt att åstadkomma.  

Ziehe skriver vidare att alla påverkas av denna kulturella modernisering, men de unga gör det 

i en mer direkt mening än de vuxna. Det beror på att de äldre i samhället kan hålla fast vid 

gamla rutiner och vanor, medan de unga lever i en rörligare livsfas med ett aktivt 

identitetsarbete. De unga har även vuxit upp under moderna förhållanden, därför har deras 

inre struktur förändrats mer av de nya tendenserna. Ziehe skriver att de unga, särskilt i stil och 

kreativitet, arbetar med dessa moderna processer och denna kulturella friställning 

(1986,1989).    

I mitt insamlade fältarbete anser jag att det finns många tendenser som överensstämmer med 

Ziehes teorier. Intervjuerna med informanterna visar att det ligger ett oerhört stort fokus i 

samtiden på individens identitetsskapande. Reflexiviteten som han benämner är ständigt 

närvarande i mötet med informanterna, de funderar över sig själva och är högst medvetna om 

andra människors bedömning och kategorisering. Både Sara och Kelly beskriver hur 

klädstilen måste kommunicera deras ”riktiga jag” så att inte omvärlden får en felaktig 

uppfattning om vilka de är. Alla informanter funderar hur deras kläder och kulturkonsumtion 

medlar vilka de är. Detta uttrycker en stor reflexivitet kring det egna jaget, samt en medveten 

manipulation av stilen för att motbevisa omvärldens fördomar.  

Draget av görbarhet är även det närvarande i informanternas berättelser. Det ansvar över den 

egna personen och livsstilen som Ziehe omnämner är en underförstådd självklarhet som de 

unga vuxna utgår ifrån. I intervjuerna har jag försökt att komma in på om föräldrar och 

uppväxt har haft en påverkan på informanternas stil och smak, men de flesta frånsäger sig 

någon koppling. Deras identitet är inte ärvd eller naturgiven, utan unikt skapad av individens 

aktiva handlande.  
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Den individualisering som Ziehe slutligen kommer in på kanske är den mest framträdande av 

de tre dragen i mitt material. Tidigt i uppsatsen beskriver jag det betydelsefulla valet som 

informanterna lägger så stor vikt vid. Valet av kläder och kultur utmärker det individuella 

som skiljer oss från mängden. Betydelsen av individualisering kan skönjas i informanternas 

motvilja för den stora massan, ”alla andra” och Svensson-stilen. Även i relationer belyser 

informanterna vikten av valet och vad det säger om ens person.        

Ziehes teori om den kulturella moderniseringen av samhället och de nya generella 

personlighetsdragen hos samtidens unga vuxna skulle alltså kunna vara en förklaring till 

informanternas stora nyttjande av kläder och kultur som identitetsskapande medel.  

Flera forskare är inne på samma tankegångar som Ziehe. Ove Sernhede skriver i 

Ungdomskulturen och de andra (1996):  

”Vår upptagenhet av symboler, stilar och kulturella koder har, liksom suget efter det egna skapandet, 

sin grund i att vi i dessa sammanhang kan utforska, forma och skapa oss själva, finna en forma av 

säkerhet och skaffa mening. Det är mot denna bakgrund inte svårt att förstå varför det estetiska fältet 

har blivit så betydelsefullt för just de unga. Förutom att de lever i moderniteten befinner de sig också i 

en utvecklingsfas där öppenhet, identitetsarbete och sökande efter sammanhang och mening är 

oundvikliga aspekter av livsvillkoren. Att skapa sig själv med hjälp av kultur har idag blivit ett måste 

på ett helt annat sätt än tidigare” (Sernhede 1996:149).  

Moderniseringen av samhället har alltså lett till att de unga vuxna genom symboler, stilar och 

kultur försöker att hitta en förankring i en identitet och en plats i samhället. När alla självklara 

vägar är borta och individen har ett eget ansvar över vem hon är och sitt pågående liv, blir 

identitetsskapandet viktigare än någonsin för att hitta sin plats i världen.  

Forskaren Zygmunt Bauman skriver i ”Från pilgrim till turist” (1993) i Moderna tider (1994) 

att föreställningen om att ha en ”identitet” är ett tidsaktuellt koncept som står i en direkt 

relation till omvälvningarna i samhället. Han skriver ”Identitet är ett namn för den utväg vi 

söker ur denna osäkerhet” (1993:20). Utifrån det resonemanget måste de unga vuxnas stora 

fokus på identitetsskapande ses i relation till kontexten i vårt samhälle idag. Kläder och 

kulturkonsumtion är inte bara uttryck för estetiska värderingar och intressen, de är medel som 

individen använder för att få kontroll över en osäker tillvaro och för att hitta en plats i en 

föränderlig värld. Informanternas aktiva arbete med kläder och kultur är därmed betydelsefullt 

dels som komponenter i identitetsskapandet, men även i att diagnosera sin samtid och spegla 

en bild över den värld vi lever i idag.  



  27 

Litteratur- och källförteckning: 

Otryckta källor 

Alla informanter som har medverkat i studien har tilldelats fingerade namn. 

Namn:  Födelseår:  Födelseort:  Intervjudatum: 

Martin  f. 1986  Ljusdal  2012-04-02  

Lea f. 1991  Stockholm  2012-04-08 

Sara f. 1989  Stockholm  2012-04-09 

Kelly f.1989  Stockholm  2012-04-09 

Jon f. 1984  Stockholm  2012-04-09 

Emma  f. 1989  Växjö  2012-04-16 

Henrik  f. 1986  Stockholm  2012-04-17 

Axel  f. 1984  Stockholm  2012-04-18 

 

Litteratur 

Bauman, Z. 1993. ”Från pilgrim till turist” i Moderna tider september 1994 

Berglund, S. 1998. Val av livsstil. Problemungdomars sätt att hantera verklighet och 

konstruera identitet Umeå: Institutionen för socialt arbete, Umeå Universitet 

Bjurström, E. 1997. ”Ungdomsstilar” Högt och lågt – smak och stil i ungdomskulturen Umeå: 

Boréa Bokförlag 

Borda, B. och Lundin, S. 1986. ”Vem får grädden på tårtan? Om samhällets subtila 

maktstrukturer i Pierre Bourdieus sociologi” i RIG nr. 3 

Bourdieu, P. (1986) 1993. ”Distinktionen” Kultursociologiska texter Stockholm/Stenhagen: 

Brutus Östlings Bokförlag Symposion 

Bourdieu, P. (1995) 1999. ”Socialt och symboliskt rum” Praktiskt förnuft Göteborg: Daidalos  



  28 

Bourdieu, P. 1984. Distinction – a social critique of the judgement of taste London: 

Routledge  

Goffman, E. (1959) 2011. Jaget och maskerna. En studie i vardagslivets dramatik Falun: 

Nordstedts Bokförlag 

Jacobsson, M. 1993. ”Att klä sig – smak, stil och symbolik” Kultur och Erfarenhet Billy Ehn 

(red) Stockholm: Carlsson Bokförlag 

Jacobson, M. 1994. Kläder som språk och handling. Om unga kvinnors användning av 

klädseln som kommunikations- och identitetsskapande medel Stockholm: Carlssons Bokförlag 

Jacobson, M. 1998. Gör kläderna mannen? Om maskulinitet och femininitet i unga mäns bruk 

av kläder, smycken och dofter Stockholm: Carlssons Bokförlag 

Lalander, P. och Johansson, T. (1999) 2008. ”Symbolanvändande och identitet” 

Ungdomsgrupper i teori och praktik Lund: Studentlitteratur 

Mörck, M. 1998. Spel på ytan. En bok om livsstilar Göteborg: Etnologiska föreningen i 

Västsverige  

Pripp, O. (2005) 2008. Bruket av kultur: Hur kultur används och görs socialt verksamt. 

Öhlander, M. (red) Lund: Studentlitteratur 

Sernhede, O. 1996. Ungdomskulturen och de andra Göteborg: Daidalos 

Ziehe, T. (1982) 2003. Ny ungdom. Om ovanliga läroprocesser Stockholm: ePan Bokförlag 

Ziehe, T. (1989) 1993. Kulturanalyser. Ungdom, utbildning, modernitet 

Stockholm/Stenhagen: Brutus Östlings Bokförlag Symposion 

 


