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“Alltid rätt klädd” 
En etnologisk studie av Leksandsdräkten idag 

 

Moa Samuelsson 

 

Sammanfattning 

I den här uppsatsen undersöks betydelsen och användandet av Leksandsdräkten idag med 

utgångspunkt i hur ett antal personer med egen anknytning till dräkten förhåller sig till den. 

Syftet är att undersöka både vad dräkten berättar och symboliserar, hur den används och 

varför den används men även hur intervjupersonerna förhåller sig till vad som är rätt och fel. 

Det huvudsakliga materialet i denna studie består av intervjuer med personer som alla har en 

koppling till Leksandsdräkten, antingen genom sitt arbete eller för att de är aktiva i föreningar 

där dräkten har en betydande roll. Med utgångspunkt i begreppen kulturarv, Bourdieus 

fältbegrepp, identitet och skav/skev, som utgår från etnologen Michelle Göranssons 

avhandling Materialiserade sexualiteter, diskuteras intervjupersonernas relation till dräkten, 

hur och varför de använder den och vad den berättar. Uppsatsen avslutas i en diskussion kring 

dräktens betydelser och hur den skall göras tillgänglig för alla som vill bära den samtidigt 

som den representerar en lokal plats och bär på en, både gemensam och personlig, historia 

och tradition. 

 
Nyckelord: Leksandsdräkt, kulturarv, fält, identitet, skav/skev.  
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Inledning 

Det första föremålet som Artur Hazelius förvärvade till Nordiska museets samlingar var en 

yllekjol från Stora Tuna socken i Dalarna år 1872 (Nilsson 2005:20). Sedan 

folklivsforskningens start har folkdräkter och studiet av dem i hög grad varit närvarande inom 

ämnet. I sitt arbete återupplivade Artur Hazelius bland annat midsommarfirandet och gjorde 

det till en självklar tradition på Skansen. Han uppmanade dessutom besökarna att bära 

folkdräkter genom att ge bärarna av folkdräkter fri entré. Återupplivandet av dräkter var även 

starkt påverkat av folkdansrörelsen och till en början kunde dräkterna vara fantasifullt 

komponerade som dock inte var särskilt likt originalen. Därför skrevs flera verk och gjordes 

samarbeten mellan Nordiska museet och folkdans- och hembygdsrörelserna för att bevara en 

mer autentisk folkdräktstradition (Nilsson 2005:27). Mitt intresse för detta ämne väcktes i och 

med det faktum att Dalarna, folkdräkter och inte minst Leksandsdräkten har använts som 

representant för Sverige och svenskhet (Nilsson 2005:22-24). Intresset kommer även av att 

jag hösten 2016 reste, tillsammans med en etnologisk kurs vid namn Kulturhistoria 7,5  hp, 

till Leksand för att där få ta del av Leksands rika kulturarv. Det blev där uppenbart att 

Leksandsdräkten är en central del av stadens kulturarv och samtidigt ett arv och en tradition 

som i högsta grad är levande idag. Mönster och delar av dräkten, som exempelvis hattbanden, 

utsmyckar det offentliga rummet, det går att se på dörrarna till biblioteket, i skyltfönster eller i 

reklam som på följande bild där det bland annat går att se blåtröjans broderade axlar från 

mansdräkten som gör reklam för en bilhandel. 
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Att använda Leksandsdräkten som i exempelvis reklambladet här ovan öppnar upp till frågor 

kring vad Leksandsdräkten egentligen berättar och hur människor i Leksand idag förhåller sig 

till dräkten. Det finns en strävan att bevara ett traditionsenligt dräktskick men samtidigt en 

vilja att förnya och inkludera för att på så vis låta dräkten leva kvar för kommande 

generationer. Hur detta görs ämnar jag undersöka i denna uppsats. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka betydelser Leksandsdräkten tillskrivs idag, 

med utgångspunkt i hur ett antal personer med egen anknytning till dräkten förhåller sig till 

och använder densamma. Syftet undersöks utifrån följande frågeställningar: 

- Hur menar de intervjuade att Leksandsdräkten numera används? Och vem/vilka 

får på ett självklart sätt använda den? 

- Vad berättar och symboliserar dräkten för dessa brukare? 

- Hur ser intervjupersonerna på bevarandet av Leksandsdräkten? 

Tidigare forskning 

Det är framförallt museernas arbete att bevara dräkter som har varit i fokus för etnologisk 

forskning kring folkdräkter. Etnologen Anna-Maja Nylén skriver i antologin Folklig dräkt att 

tidigare studier om folkdräkter framförallt har gjorts inom arkeologi och konsthistoria vilka 

således inte har besvarat frågor om den sociala och funktionella verkan som dräkten har. 

Nylén menar alltså att frågor om dräktens roll i individens och samhällets liv och dräktens 

betydelse inte har fått lika mycket utrymme. För att kunna besvara detta föreslår Nylén att det 

behövs nutidsmaterial men att exakt hur det materialet bör samlas in är någonting som måste 

diskuteras (Nylén 1974:11). Jag vill påstå att det här blir tydligt att Anna-Maja Nyléns text är 

relativt gammal då det i dagens kontext framstår som självklart att intervjuer är en passande 

metod för att kunna besvara de frågorna och att detta är någonting som ännu inte har 

diskuterats. I ett annat kapitel i samma antologi förklarar hon vidare med att berätta den 

påverkan folkdräktsrörelsens har haft på forskningen. Nylén beskriver att intresset för dräkter 

kan delas in i två riktningar, den vetenskapliga och den propagandistiska. Den första av de två 

fokuserar på bland annat de sociala, förhållandena och det historiska aspekterna och den 
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andra intresserar sig mer på att återuppliva och föra vidare dräkttraditoiner. Dessa två 

riktningar har gemensamt att de båda strävar efter att bevara dräkter och dräkttraditioner och 

att sprida kunskap om detta (Nylén 1974:236). 

 

För att en dräkt ska få erkännas som dräkt krävs det att den har vissa specifika egenskaper. 

Etnologen Lizette Gradén berättar i texten Folkdräktsmode i Svenskamerika om en forskare 

som på 1980-talet reste till staden Lindsborg i USA, en stad med många svenskättlingar, för 

att studera deras dräktskick. Människorna i staden har utvecklat ett dräktmode för att 

upprätthålla en relation och kontakt med sitt ursprung. Forskaren tyckte inte alls att 

Lindsborgarnas dräkter kunde kallas för folkdräkter då de var skapade i Lindsborg utan någon 

tydlig koppling till Sverige utöver att de var inspirerade av svenska folkdräkter. Forskaren 

menade att de iallafall hade kunnat beställa dräkterna från Sverige och att de borde vara 

handsydda. Forskaren la även stor vikt vid att dräkten bör ha en koppling till den plats, socken 

eller härad, som Lindsborgsbornas förfäder kom ifrån (Gradén 2009:186). Dräkten hade alltså 

för den här forskaren starka kopplingar till både geografisk plats och utseende men även hur 

den tillverkades.  

 

Etnologen Berit Eldvik diskuterar hur dräkten och dräkttradition kan ses som en 

revitalisering, alltså hur forskningen kan se på användandet av dräkten som någonting som 

har varit bortglömt och sedan har återupptäcks. Hennes resonemang utgår från Sollerön och 

bottnar i att dräkttraditionen var på väg att försvinna omkring sekelskiftet 1900 men att den 

“räddades”. Eldvik menar även att dräkten idag ses som ett kulturarv som är viktigt att bevara 

(Eldvik 2002:69). En bidragande faktor till revitaliseringen av folkdräkter var att den svenska 

medelklassen kring sekelskiftet 1900 bidrog till att göra Dalarna till representant för det 

“typiskt “svenska. Dräkten användes av de högre klasserna som uppvisningsklädsel och till 

exempel kunde en möta kvinnor klädda i Rättviksdräkt på världsutställningen i New York 

1939. Detta skapade en bild av att folkdräkter, och framförallt Rättviksdräkten, var 

typexemplet för svenskhet och sågs som någonting exotiskt och spektakulärt (Gradén 

2009:182-183).  
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Teoretiska utgångspunkter och begrepp 

Ett begrepp som jag vill påstå alltid är, mer eller mindre, närvarande i diskussioner om 

folkdräkt är identitet. Begreppet används i den här studien för att förstå, förklara och 

analysera i vilka avseenden Leksandsdräkten representerar Leksand och hur detta påverkar 

bärarna av dräktens identitet. Historikerna Madeleine Hurd och Tom Olsson redogör i 

antologin Iklädd identitet att klädsel är rekvisita i det framträdande vi gör inför vår 

omgivning. Kläderna vi tar på oss är med och skapar en roll av den personen vi vill att våra 

medmänniskor ska se. Rollen vi skapar fungerar som ett verktyg för att hantera de krav som 

ställs på oss från en samhällelig nivå. Författarna hänvisar till sociologen Erving Goffmans 

studie vid namn Jaget och maskerna som fokuserar på just skapandet av denna roll, att vi har 

en offentlig mask som vi iklär oss. De förklarar även att identitet är någonting föränderligt 

som vi människor skapar. Det finns ingen essentiell kärna då det handlar om hur vi formar oss 

själva i olika sammanhang. De poängterar dock att vi alltid är påverkade av vår omgivning 

och kultur och att vi präglas av andra identiteter, hierarkier och symbolvärldar (Hurd och 

Olsson 2005:15).  

 

Museologen Stefan Bohman redogör i texten Vad är museivetenskap, och vad är kulturarv? 

för vad begreppet kulturarv egentligen betyder. Det är ett komplext begrepp som tar avstamp i 

det faktum att vi människor är kulturella varelser som lämnar efter oss olika kulturuttryck. En 

del av dessa kulturuttryck anses ha ett betydande symbolvärde och det läggs en större vikt vid 

att just dessa ska bevaras och benämns således som kulturarv. En annan viktig aspekt av 

begreppet är vad som gör ett specifikt föremål till ett kulturarv, med andra ord varför det 

anses bör bevaras, beror på hur föremålet har format och påverkat oss människor. Det spelar 

alltså ingen roll om kulturarvet är omtyckt eller inte, har det påverkat eller format människor 

bör det betraktas som ett kulturarv. Det kan vara både materiella ting som föremål och 

byggnader men det innefattar även, vad Bohman benämner som, andliga företeelser såsom 

språk och traditioner. Med denna beskrivning framstår begreppet kulturarv som väldigt brett 

och det är viktigt att poängtera att alla kulturyttringar, både ting och företeelser, inte är 

kulturarv men att de alla kan bli kulturarv (Bohman 2003:12-13). I denna studie blir 

begreppet kulturarv synligt då det både undersöks och diskuteras kring hur Leksandsdräkten 
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kan ses som ett kulturarv och vad detta har för betydelse men även hur bärare av dräkten 

förhåller sig till detta. 

 

I studien använder jag mig av begreppen skav och skev med utgångspunkt i etnologen 

Michelle Göranssons avhandling Materialiserade sexualiteter (Göransson 2012). I 

avhandlingen undersöker hon den betydelse materialiteter har för hur normer och 

föreställningar kring sexualiteter befästs, med materialiteter syftar författaren på ting, rum och 

kroppar (Göransson 2012:12). Begreppen skav och skev används jämte varandra av 

Göransson för att förklara, förstå och analysera hur en del människor och materialiteter skevar 

i olika sammanhang och rum genom att inte se ut eller bete sig enligt normen. De är inte i 

samklang med sin omgivning och sticker därför ut. Begreppet skav utgår från skevandet men 

syftar på den personliga upplevelsen av att inte vara i samklang med sin omgivning medan 

skevandet även innefattar omgivningens ambition att peka ut det som anses vara avvikande 

(Göransson 2012:22). I studien används begreppen för att förstå och analysera stridigheterna 

om användandet och utformandet av Leksandsdräkten. Då alla inte är överens om hur detta 

bör göras uppstår en situation av att vara i ofas med sin omgivning, att inte göra det som anses 

vara rätt, men inkluderar även uppfattningen av att fel person iklär sig dräkten. 

 

Sociologen Pierre Bourdieus fältbegrepp kan ses som ett system av relationer, ett system som 

kan liknas vid en värld för sig. Inom ett fält är det alltid positioner som strider om någonting 

de har gemensamt (Bourdieu 1992:41-42). Ett fält kan till exempel vara teatern. Inom teaterns 

fält finns flera olika positioner i form av exempelvis skådespelare, regissörer, kritiker och 

institutioner som Dramaten. Vad de alla har gemensamt är att de strider om vad som är god 

eller värdefull teater, men även vem som har auktoriteten att uttala sig om detta och om 

teatern. Ett sådant fält benämns som ett socialt fält, detta fält kan även benämnas som 

kampfält eller konkurrensfält (Broady 1998:14). I den här studien ser jag på Leksandsdräkten 

som ett fält. Inom fältet finns det stridigheter kring bevarande och användandet av dräkten, 

vilket gör att fältbegreppet är ett bra verktyg för att förstå dessa aspekter hos 

Leksandsdräkten. De positioner som går att finna inom detta fält är bärare av dräkten, 

sömmerskor, försäljare av dräkten och akademiker, som exempelvis historiker och etnologer. 

Ytterligare en aspekt som dessa positioner har gemensamt är frågan om vem som har 
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auktoritet att uttala sig och/eller bestämma över om vad som är rätt och fel, vad som till 

exempel bör vara en del av dräkten och hur en bör bära dräkten, vilket sätt som är det “rätta”. 
 

Metod och material 
De metoder jag har använt mig av i insamlandet av materialet till den här studien är i första 

hand intervjuer. Jag kompletterar intervjuerna med reklamblad och tidigare forskning för att 

ge en historisk bakgrund till hur dräkten har använts och hur den kan användas som en 

symbol och representant för Leksand. Insamlandet av materialet skedde under fem dagar i 

Leksand, intervjupersonerna hade jag kontaktat och avtalat tid med innan jag reste dit. Att 

befinna mig i den miljön och på den plats där Leksandsdräkten används innebar att jag kunde 

göra en del observationer kring var och hur dräkten blir synlig i staden. Delar av dräkten och 

mönster från den används som utsmyckning i olika sammanhang som i exempelvis 

skyltfönster och i reklam. 

 

Personerna som har intervjuats till denna uppsats har, förutom att de är från Leksand, en 

koppling till Leksandsdräkten. Antingen genom sitt arbete eller för att de är engagerade i 

föreningar och evenemang där dräkten används. Intervjupersonerna är åtta till antalet och har 

även intervjuats i egenskap av att de har ett intresse för dräkten vilket gör att de är mer insatta 

än gemene man i hur dräkten används, vad den representerar och möjligtvis även tankar kring 

hur den bör användas. Intervjupersonerna är mellan 35 och 79 år gamla. Alla förutom två av 

dem är över 60 år. En av intervjuerna genomfördes på telefon, resterande utfördes i Leksand, 

antingen hemma hos intervjupersonen, på deras arbete eller på ett konditori. Miljön var 

avslappnad vilket förstärktes då intervjusituationen ofta innebar att vi satt ned och drack 

kaffe. Intervjuerna var mellan 21-75 minuter långa och det krävdes av mig som intervjuare 

olika mängd frågor för att intervjun skulle flyta på smidigt. En del personer pratade väldigt 

fritt och jag ställde endast ett fåtal frågor då personen själv tog upp ämnen som jag var 

intresserad av. Några personer var mer återhållsamma i sitt berättande och krävde att jag 

ledde samtalet mer, vilket gjorde att jag ställde fler frågor och även ibland återgav någonting 

jag har varit med om som möjligtvis resulterade i att intervjupersonen berättade mer eller 

drog paralleller som de inte hade funderat över tidigare.  
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Intervjuerna spelades in och för att kunna bearbeta materialet har jag sedan transkriberat och 

därefter tematiserat dem genom att både läsa den transkriberade versionen och genom att 

lyssna på intervjuerna. I citaten som används i uppsatsen markeras avbrott, antingen när en 

person avbryter den andra eller när en person avbryter sig själv, med ett snedstreck (/). Om 

någonting är bortredigerad i citaten då det inte är relevant för den specifika diskussionen 

markeras detta med två snedstreck med tre punkter emellan dem (/.../). 

 

Alla intervjupersoner har anonymiserats med fingerade namn. De benämns i den här 

uppsatsen som Lena, Katarina, Brita , Bodil, Ted, Lilian, Paul och Märta men heter egentligen 

någonting annat. Intervjupersonerna Lena och Katarina arbetar båda i en butik i Leksand som 

säljer bland annat Leksandsdräkter och allt som tillhör dräkten. Lena är ansvarig för 

dräktavdelningen och har arbetat med dräkter sedan 1978. Hon innehar stora kunskaper om 

dräktens olika delar, hur dessa bör användas och dess historia. Katarina är VD för butiken och 

även om hon alltid har haft ett intresse för dräkt och dräktskick är hon relativt ny inom denna 

bransch då hon innan hon blev VD för butiken för fem år sedan arbetade inom grafisk design. 

Brita är en pensionerad etnolog som har arbetat mycket med både Leksandsdräkten, kulturarv 

och hur detta bör bevaras. Hon har ett stort intresse för dräkten och dräkttradition och hon 

förklarade själv att “jag är en av få som nöter ut kläder [dräkten]” då hon använder den 

mycket.  

 

Intervjupersonen Bodil är ordförande i en förening som arbetar med att bevara olika kulturarv 

i Leksand, däribland Leksandsdräkten. Föreningen ordnar bland annat olika evenemang i 

syfte att sprida kunskap om dräkten och dräktskick. Ted är en entusiastisk bärare av dräkten 

som dagen till ära iklädde sig dräkten endast för att jag skulle intervjua honom. Förutom vid 

högtider och festliga sammanhang bär han dräkten i egenskap av kyrkvärd och som medlem i 

kyrkokören. Lilian arbetar på kulturhuset och har som arbetsuppgift att bland annat ansvara 

för museets föremål, däribland dräkterna. Förr hyrde museet även ut dräkter, vilket Lilian då 

ansvarade för. Intervjupersonen Paul är engagerad i folkdanslaget som vid sina många 

framföranden bär Leksandsdräkten. Han bär även dräkt i andra sammanhang då han är 

engagerad i midsommarfiranden i Leksand och dräktbytardagen, ett evenamng där det går att 

köpa och byta till sig begagnade dräktdelar. Den sista intervjupersonen, Märta, är född och 

uppvuxen i Leksand men bor numera i Närke. Hon äger och driver ett klädmärke som skapar 
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kläder för små barn med mönster och färger inspirerade av Dalarnas dräkter, däribland 

Leksandsdräkten. Intervjun med Märta är den enda intervjun som genomfördes via telefon. 

  

Reflexivitet 

Då studiens huvudsakliga material består av intervjuer ansåg jag att det var viktigt att jag 

informerade intervjupersonerna om studiens syfte och deras roll i studien, på så vis var de 

fullt medvetna om i vilken kontext deras information och kunskap är en del av. Under 

intervjuerna har jag strävat efter att låta intervjupersonen vara i fokus och låta denne prata så 

fritt som möjligt. Min ambition var att inta positionen som lyssnare genom att ställa öppna 

frågor som kan leda till att personen pratar fritt. Intervjuer är ett material som gärna används 

av etnologer och att just intervjuer som baseras på öppna frågor där intervjupersonen pratar 

fritt benämns som kvalitativa intervjuer. Strukturen i intervjuerna är “semistrukturerade”, 

vilket betyder att intervjuerna är formade eftet teman och ett antal lösa frågor som tas upp 

någon gång under intervjuerna. Situationen liknar då mer ett informellt samtal och 

intervjuaren kan inta positionen som lyssnare (Göransson 2012:37). Då studiens främsta 

material är kvalitativa intervjuer är det viktigt att jag citerar och återger det intervjupersonerna 

berättar korrekt för att deras berättande på så vis sker på deras villkor och inte är färgat av 

mina egna värderingar. Vad de berättar är ju det material som jag analyserar i den här 

uppsatsen och om inte det återges korrekt så påstår jag att studien inte blir trovärdig. Det är 

som en översättningsprocess från vad intervjupersonerna säger, gör och agerar till det slutliga 

skrivna ordet. Att göra detta är dock någonting komplext då allt som skrivs ut färgas av min 

tolkning av det intervjupersonerna säger men även deras kroppsspråk och vad jag uppfattar 

som olika känslor, till exempel om någon säger någonting som jag uppfattar som argt är då 

min tolkning och är inte nödvändigtvis den känsla intervjupersonen känner. Det krävs därför 

en medvetenhet om detta och på så vis förhålla sig kritiskt till det (Göransson 2012:40).  

 

Då jag inte tidigare har studerat dräkten eller kommer från en plats där en dräkt har utgjort en 

en självklar del av kulturarvet måste jag som utomstående vara kritisk till min egen 

förförståelse och medveten om att mina tolkningar kan vara färgade av detta. Jag måste 

dessutom vara beredd på att studien och vad intervjupersonerna berättar kan komma att vara 
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någonting annat än vad jag tror och att jag därför inte försöker styra materialet i den riktning 

jag tror att den ska ta utan låter materialet tala fritt. 

 

Intervjupersonerna i den här undersökningen benämns med fingerade namn med tanke på de 

etiska aspekterna i att anonymisera personerna som figurerar i en studie. Då detta är en 

kandidatuppsats är det en offentlig handling och kan komma att användas i situationer som 

jag inte har kontroll över. Således är det mest etiska alternativet att anonymisera 

intervjupersonerna (Göransson 2012:39). 

 

Disposition 

Uppsatsen är utformad efter ämnen som diskuterades med intervjupersonerna, deras ordval 

när de berättar och diskuterar om dräkten ligger som grund för de olika delarna i kapitlen. 

Efter det inledande kapitlet ges en förklaring av begreppet folkdräkt och fortsätter sedan med 

en bakgrund i användandet av Leksandsdräkten för att på så vis ge läsaren mer förståelse för i 

vilken kontext denna undersökning görs. Därefter återges hur användandet av dräkten ser ut 

idag i kapitlet Leksandsdräkten idag. I detta kapitel återges även intervjupersonernas 

uppfattning om vad dräkten symboliserar och berättar och vad detta har för betydelse. 

Kapitlet fortsätter med att återge de tankar intervjupersonerna har angående hur en bör bära 

dräkt, vad som upplevs är rätt och fel och vem som har auktoritet att uttala sig om detta. 

Kapitlet avslutas med en redogörelse för intervjupersonernas tankar kring hur dräkten bör 

bevaras och varför detta anses vara viktigt. I kapitlet Diskussion förs en diskussion utifrån de 

teoretiska begreppen och för fram de resultat som materialet visar och i uppsatsens sista 

kapitel Avslutning förs en sammanfattande diskussion kring studiens resultat.  
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Bakgrund 

Begreppet folkdräkt 

Att använda ordet folkdräkt har inte alltid varit en självklarhet för bärarna själva. Begreppet 

användes till en början av utomstående för att urskilja ett dräktskick som var lokalt särpräglat. 

Inte endast jämfört med stadsbornas och herrgårdsfolkets modekläder utan även gentemot 

andra bygder. Olika utomstående grupper som turister, folklivsforskare och 

nationalromantiker använde begreppet folkdräkt innan det nådde fram till bärarna själva. Av 

dessa grupper var det framförallt högtidsdräkten som var av intresse och således lyftes fram, 

den var oftast mer färggrann och ansågs vara vackrare än dräkten som bars till vardags. Det 

finns därför fler högtidsdräkter bevarade idag men detta beror även på att vardagsdräkten 

användes mer och slets ut tills den endast bestod av trasor. Berit Eldvik skriver om 

dräktskicket på Sollerön och att bevarandet av endast högtidsdräkten i en kombination med att 

bärarna själva var sist med att använda begreppet folkdräkt har resulterat i att människor där 

endast benämner högtidsdräkten som folkdräkt. Hon förklarar att hon i egenskap av 

museianställd finner detta förvirrande då hon anser att det är en självklarhet att även 

vardagsdräkten faller under begreppet folkdräkt. Eldvik exemplifierar detta med en bild på en 

skolklass från sekelskiftets början. Flickorna på bilden bär alla likadana kläder och för den 

folkdräktsintresserade är det inte svårt att utifrån deras kläder avläsa att denna bild är från 

Dalarna. Berit Eldvik berättar om ett möte med den då 102-åriga Bus Stina Matsson som är en 

av flickorna på bilden. Bus Stina sa “att folkdräkt hade hon ingen förrän hon blev vuxen, 

innan dess hade hon inte råd!”. Med begreppet folkdräkt syftar alltså Bus Stina på endast 

högtidsdräkten medan Eldvik istället anser att flickornas kläder på bilden är folkdräkter 

(Eldvik 2002:44-46). 

Kläder och dräkt 

Kläder och identiteter kan ses som ett medel som skapar skillnader i ett samhällssystem. 

Kläder kan användas för att symbolisera särskilda karaktärsdrag, personer förväntades 

exempelvis klä sig i enlighet med den samhällsklass de tillhörde vilket blir tydligt då 

överflödsförordningar skrevs under 1600-talet med målet att kontrollera och se till att 

personer inte klädde sig över sin klass (Hurd och Olsson 2005:17-18). Det skulle alltså synas 
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på kläderna vilken klass en person tillhörde, dennes identitet var något som angick andra och 

som skulle kontrolleras i enlighet med en hierarkisk ordning. Även folkdräkter präglades av 

detta då till exempel olika yrkesgrupper bar olika klädedräkter, det skulle synas på 

människors kläder vilket yrke och då även klass de tillhörde. Adelsmän, präster och 

tjänstefolk bar alla kläder som var i enlighet med deras sociala ställning. Även böndernas 

klädedräkt påverkades av denna kategorisering och då större delen av Sveriges befolkning 

under 1800-talet var just bönder kom dessa att influera folkdräkternas utseende, olika 

klädesplagg har tagits upp ur bondesamhället och blivit en del av en gemensam dräkt (Arnö 

Berg och Hazelius Berg 1975:16-17). Idag hävdas det att dräkterna är enhetliga. Etnologerna 

Inga Arnö-Berg och Gunnel Hazelius-Berg menar att det inte går att avgöra en persons 

sociala status, klass eller yrke genom att enbart titta på dennes dräkt. Dräkten är istället “en 

demokratisk festdräkt för alla” (Arnö Berg och Hazelius Berg 1975:23). Detta är en sanning 

med modifikation som jag diskuterar i den här uppsatsen 

 

På 1820-talet skedde en omfattande förändring på Sveriges landsbygd, vilket vanligtvis 

omnämns som laga skifte. Reformen innebar att byarnas utformning förändrades. Tidigare 

hade byns alla hus varit placerade tillsammans med åkermark runt omkring, bönderna hade 

mindre enheter på varje åker vilket gjorde att dennes ägor var mer utspridda. Efter reformen 

fördes varje bondes ägor samman till större åkrar och deras hus placerades i mitten av ägorna. 

Således underlättades deras arbete då deras ägor blev mer sammanhängande men det bidrog 

även till att bybebyggelsen splittrades, vilket påverkade byns gemenskap och sammanhållning 

till det sämre (Arnö Berg och Hazelius Berg 1975:12). Laga skifte skedde i stora delar av 

landet med några undantag för delar av bland annat Dalarna. Detta anses vara en bidragande 

anledning till varför dräktskicket här har levt kvar så länge. Att byn förblev oskiftad tros ligga 

till grund för att byns gemenskap och dräktskick har kunnat leva kvar i större utsträckning 

(Arnö Berg och Hazelius Berg 1975:142).  

 

Bönderna i Leksand och Dalarna hade inte möjlighet att enbart försörja sig genom jordbruk 

då byarna låg tätt inpå varandra och jorden var karg och mager. Det krävdes därför att 

bönderna utvecklade färdigheter inom olika typer av hantverk som målning och snickeri. 

Dessa färdigheter var eftertraktade i storstäderna vilket ledde till att många 

säsongsarbetsvandrade till bland annat Stockholm från Dalarna. Här kom dräkten att spela en 
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viktig roll då den visade var personerna kom ifrån. Dalfolket och deras hantverkskunskaper 

var eftertraktade och dräkterna visade att de tillhörde de kunniga och hårt arbetande folket 

från Dalarna (Arnö Berg och Hazelius Berg 1975:142).  

 

Kring sekelskiftet 1900 intresserade sig flera konstnärer och musiker för Leksands och 

Dalarnas folkliga kultur och dräkttradition, dessa personer var exempelvis Anders Zorn, Hugo 

Alfvén och Gustaf Ankarcrona. Detta intresse kom ur ett nationalromantiskt tankesätt och 

bidrog till att dräkten blev en symbol för bygden men även en symbol för det svenska och 

folkliga. Gustaf Ankarcrona kom även att grunda Leksands Hemslöjd år 1904, vilket är 

Sveriges första lokala hemslöjdsförening (Arnö Berg och Hazelius Berg 1975:143). I och med 

att folkdräkter lyftes fram av konstnärer och akademiker uppstod även ett intresse hos 

borgarklassen. Detta resulterade i att många personer i festliga sammanhang inom 

borgarklassen började bära dräkt. Folkdräkter blev i dessa sammanhang mer av en festlig 

utstyrsel (Arnö Berg och Hazelius Berg 1975:14-15). Intresset för folkdräkter har därefter 

under 1900-talet gått i vågor, intresset var framförallt stort under 1930-talet och även under 

1970-talet (Eldvik 2002:48, 50). 

 

Leksandsdräkten och alla dess delar, hur den ska användas, vilka delar som ska användas 

tillsammans och när dessa delar används är komplicerat. Det är därför inte förvånande att det 

har getts ut flera handböcker, så kallade dräktalmanackor, i hur en ska klä sig i dräkt. De är 

alla utformade efter kyrkoåret och den första gavs ut 1923 och den senaste är boken 

Leksandsklädd som gavs ut 2013. På följande bild visas Leksandsdräkten i form av 

mansdräkten, kvinnodräkten och flickdräkten: 
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(Bild 2) 

Mansdräkten ser till stor del likadan ut oavsett sammanhang förutom ett fåtal skillnader. Den 

mest tydliga variationen är plagget som fungerar som en jacka, vilken det finns två varianter 

av. Den ena är kyrkrocken och bärs i kyrkan och vid begravning och den andra det plagg som 

mannen på bilden bär, blåtröjan, som är typiskt för Leksand. Intervjupersonen Brita 

förklarade att namnet blåtröjan kommer av att den inte har några knappar och att den den förr 

troligen drogs på över huvudet, som en tröja. Den känns framförallt igen med sina broderade 

axlar och den bärs vid högtidliga tillfällen. Kvinnan på bilden bär en “bas i rött” vilket är den 

dräkt som bärs till vardags. Kvinnodräkten har många fler konstellationer än mansdräkten då 

delar som kjol, förkläde, livstycke och halskläde kan varieras beroende på sammanhang. På 

denna bild kan en exempelvis se att kvinnan är gift då hon bär käringhatten. Kjolens längd på 

kvinnan på den här bilden är en kortare variant vilket tyder på att den är influerad av modet 

för tiden då bilden togs, boken är från 1975. Intervjupersonen Lilian berättade att många 

kvinnor under 1960-talet klippte av sina kjolar och möjligen är det detta en kan se på denna 

bild. Flickdräkten ser i stort sett alltid ut som på bilden, det som kan varieras beroende på 

sammanhang är halsklädet och huvudbonaden. 
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Leksandsdräkten idag 

Att bära dräkt 

Majoriteten av intervjupersonerna berättade att de har använt dräkten sedan de var barn. De 

förklarade att Leksandsdräkten är en självklar och naturlig del i deras liv eftersom att de har 

använt den under en lång tid. Flera kände därför att dräkten är som vilka kläder som helst då 

de är så vana vid och bekväma med att använda den. Samtidigt förklarade flera att när de iklär 

sig dräkten så förändras deras kroppsspråk, om än omedvetet. De rätar på ryggen och känner 

sig stolta. Jag fick känna på detta då jag i samband med intervjun med Lena fick prova delar 

av en dräkt. Lena hjälpte mig att klä på mig både kjol och förkläde men även ett livstycke och 

en svarttröja [jacka]. Situationen var väldigt intressant då det var uppenbart att jag inte hade 

kunnat klä på mig dräkten själv. Till en början satte Lena på mig livstycket och jag började 

med att sätta ihop den nedre hyskan. När jag sedan skulle fortsätta att, vad jag trodde, sätta 

ihop flera hyskor insåg jag att livstycket var alldeles för litet. Lena gav mig då ett band och 

förklarade att jag ska trä det genom öglorna och snöra åt. Jag hade tagit för givet att hela 

livstycket skulle sättas ihop av hyskor men det visade sig att det endast fanns en hyska och att 

livstycket såklart sattes samman med ett vackert band som träs igenom öglor och sedan knyts 

ihop längst upp. Detta ledde till en del skratt och det framgår här att en till synes enkel uppgift 

som att klä på sig kan bli problematisk om personen ifråga inte innehar tillräckligt med 

kunskap. Under tiden jag provade dräkten sa vi följande:  

 

Moa: Gud vad jag känner mig / 

Lena: På en gång (Lena skrattar lite)/ 

M: Ståtlig vill jag nog säga. 

L: Ja men det är ju det. Så fort man får på sig dräkten då. 

M: Jag kan förstå, nog inte helt och hållet men varför du sa stolt. Det / för jag 

känner nu / nu sträcker jag ju på mig. 

L: Exakt. 

M: Automatiskt. Och jag står liksom ganska stadigt och liksom / ja, festklädd. 

 

Denna konversation visar att samtidigt som dräkten lyfts fram som vilka kläder som helst och 

någonting självklart så gör den någonting med personernas kroppsspråk och sätt att föra sig 
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när denne bär dräkten. Även om detta till stor del tycks ske omedvetet så är detta någonting 

som flera intervjupersoner kan reflektera över och diskutera kring att det faktiskt sker.  

 

Stolthet 

Det är nog en stolthet tror jag, i att liksom / jag är uppvuxen och har fått ärvda 

delar. Det liksom hör till min historia kan man säga. Jag tror jag / och lika att jag / 

ja, men just det här att / ja, men som förr när kunde man läsa av allting var man var 

ifrån det sitter liksom fortfarande kvar i liksom att, ja men stolthet tror jag. 

 

Ovanstående citat är Katarinas svar på frågan om varför hon väljer att använda dräkten. Hon 

förklarar att hon i dräkten känner en stolthet till både sin släkts historia och arv och att hon 

därför väljer att bära den. Ordet stolthet dök under intervjuerna upp vid ett flertal tillfällen och 

användes inte bara som förklaring till varför en person väljer att använda Leksandsdräkt men 

även som en känsla en kan känna när en bär dräkten. Det framgick att flera av 

intervjupersonerna inte hade reflekterat över hur det känns att bära Leksandsdräkten då deras 

svar till en början beskrev att det inte var sådan stor skillnad från andra kläder. När de tänkte 

efter och började diskutera var ordet stolthet något flera kände igen sig i. I intervjun med Lena 

diskuterade vi eventuella skillnader i upplevelsen av att bära dräkt i jämförelse med det hon 

bar just då. Hon sa: 

 

Ja, det är det ju. Man blir ju stoltare, för det har ju med tradition och ja uppväxt och 

hela den biten att göra också.  

 

Senare i intervjun uppstod situationen då jag med hjälp av Lena fick prova delar av en dräkt. 

Vi diskuterade då vidare och Lena reflekterade över hur det känns att bära dräkt, däribland 

känslan av stolthet.  

 

Denna redogörelse återfinns i intervjun med Katarina. Hon berättade om en situation där hon 

och en kollega var i Umeå och bar sina Leksandsdräkter i samband med en mässa. Hon 

återgav att de då hade känt en stolthet över att få visa upp sina dräkter och att de fick 

representera Leksand. Samma känsla uppstod hos Katarina vid ett bröllop där hon och tre 

17  



 
 

andra personer bar dräkter från olika platser, hon bar Leksandsdräkten, en annan bar 

Rättviksdräkten och den tredje bar en dräkt från Åhl. De var alla stolta över just sin dräkt och 

kände en stolthet till bygden som de kom ifrån. Att känna stolthet iklädd Leksandsdräkten kan 

således vara en stolthet över bygden men även till personernas arv och släktens historia då 

många personer, däribland Katarina, bär dräktdelar som de har ärvt från familj och släkt. Hon 

förklarade att hon kände sig stolt över att bära sin kjolsäck just för att hennes mormor hade 

gjort den till henne.  

 

Känslan av stolthet kan även yttras genom sättet en bärare av dräkten för sig i sin dräkt, till 

exempel kan hållningen bli rakare. Lena återkom i intervjun till ordet stolthet och förklarade 

att det kan komma från känslan av att känna sig fin. Att hon omedvetet känner sig fin när hon 

bär dräkt och således även känner sig stolt. Detta i sin tur kan påverka personens 

kroppshållning, känslan av stolthet kan göra att en sträcker på sig lite extra. Upplevelsen att 

känna sig fin var det fler än Lena som berättade om men de som använde det ordvalet var alla 

kvinnor. Intervjupersonerna Ted och Paul gav endast förklaringen att de känner sig bekväma 

och trivs i dräkten som svar på intervjufrågan rörande hur det känns att bära dräkt. Även de 

kvinnliga intervjupersonerna gav denna förklaring men diskuterade utifrån det vidare och 

använde ord som stolthet och att de kände sig fina. Ted berättade att han uppfattar att 

blåtröjan med sina broderier kan vara aningen laddat, vilket jag tolkar utifrån hans ordval 

beror på att det kan uppfattas som feminint med broderier. Han baserar detta på att han i 

mötet med personer från andra orter uppfattar att de har uttryckt att blåtröjans broderier är 

“bögdekoration”. Han förklarade även att han och andra män kan få kommentaren “vad fina 

ni är” när de bär dräkten men att de skämtsamt brukar svara “och kläderna är fina också”. Är 

att känna sig fin när en bär dräkt feminint kodat? 

 

Vardag och fest 

I vilka sammanhang bärs dräkt? Intervjupersonerna förklarade alla att det alltid går att bära 

dräkt men att det i synnerhet görs vid fest och högtider. Det framgår att det idag kan vara 

uppseendeväckande när en person bär dräkten till vardags. Detta blev till exempel tydligt när 

jag träffade intervjupersonen Ted som hade tagit på sig sin dräkt endast för att han skulle 

träffa mig. Efter intervjun promenerade vi omkring på hans gård och tittade på gamla hus och 
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gårdens får. Vi träffade då en av hans grannar som frågade honom var han var på väg 

någonstans, i och med att han bar dräkten. Skulle han på fest? Det blev i detta möte tydligt att 

dräkten är någonting som idag främst är någonting en person iklär sig i festliga sammanhang 

och som i vardagliga situationer kan bli uppmärksammat som något utanför det vanliga, om 

än på ett trevligt vis.  

 

När intervjupersonerna berättade vid vilka tillfällen de själva bär dräkt var det framförallt vid 

bröllop, begravning och midsommar som nämndes. Utöver detta bärs dräkten av några av 

intervjupersonerna i samband med deras kyrkliga åtaganden som kyrkvärd och i kyrkokör och 

vid evenemang som exempelvis av Paul vid framträdanden med folkdanslaget. Vad 

intervjupersonerna framförallt poängterade i diskussioner kring vilka tillfällen dräkten 

används är att oavsett sammanhang är en bärare av dräkt  “alltid rätt klädd”, till exempel säger 

Lena att “Har man en dräkt då har man kläder vid alla tillfällen / behöver man inte ut och 

köpa festkläder” och att en är “rätt klädd för alla tillfällen” eller som Katarina förklarar, att 

det är “skönt för att man inte behöver oroa sig för vad man ska ha på sig”. När detta 

diskuterades jämförde flera intervjupersoner med att många lägger ned mycket tid och pengar 

på att leta efter kläder för ett specifikt tillfälle, kläder som de dessutom endast bär ett fåtal 

gånger. Har personen istället en dräkt är detta ett bekymmer som den inte stöter på. När detta 

sätts i relation till när intervjupersonerna förklarar att de faktiskt använder den, men även i 

situationen då jag och Ted träffade hans granne, blir det tydligt att en i dräkten alltid är rätt 

klädd utom i vardagliga sammanhang.  

 

Många av intervjupersonerna berättade att de äger dräktdelar som de har ärvt från 

familjemedlemmar och släktingar, kanske har de sett sina föräldrar bära just de delarna som 

de nu själva bär eller fått berättat för sig om vem som har burit den. Det är alltså för flera inte 

bara en dräkt som har använts av dem själva under en tid, de har även sett delarna och dräkten 

bäras av tidigare generationer. Den ärvda dräkten eller dräktdelarna bidrar möjligtvis därför 

till att de upplevs som en självklar del i deras liv då de inte bara själva bär den utan även har 

sett den bäras av familjemedlemmar eller släkting, dräkten eller delarna har alltså haft ett 

längre liv och och bär på en längre historia än personerna själva. Några av intervjupersonerna 

berättade att intresset för dräkt kom från en äldre familjemedlem, till exempel en förälder eller 

mor- och farförälder, och att dessa släktingar bar dräkt eller hade ett aktivt intresse för 
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dräkten. Katarina förklarade till exempel att hennes föräldrar inte varit intresserade av dräkt 

men att hennes mormor hade varit det och att det var hon som hade väckt ett intresse kring 

dräkt hos henne. 

 

Förklaringen flera av intervjupersonerna gav om att de uppfattar dräkten som en självklar och 

naturlig del av sina liv återfinns även när intervjupersonerna berättade om de tillfällen då 

dräkten används. Det framstod i deras förklaringar som väldigt ofta genom att de beskrev att 

den används vid högtidliga tillfällen och vid fest, tillfällen då personen vill vara finklädd. När 

jag frågade om mer specifika sammanhang som de bär dräkten blev svaren vid bröllop, 

begravning, högtider som midsommar och om personerna är delaktiga i evenemang där 

dräkten är i fokus. Hur många gånger per år sker då dessa sammanhang där 

intervjupersonerna bär dräkt? I förklaringen att dräkten känns naturlig och att personer klädda 

i dräkt alltid är rätt klädda framstår det som att dräkten bärs väldigt ofta. Vid närmare 

reflektion framgår det att detta möjligtvis inte är fallet. Lena berättade att hon under ett år bär 

dräkten “på ett ungefär ett par gånger / tre fyra gånger” och att det främst sker i samband med 

olika evenemnag som föreläsningar, diskussioner kring dräkt eller tillfällen där en får prova 

på att bära dräkt. Det upplevs möjligtvis för personerna att de bär dräkten vid många tillfällen 

per år men att det egentligen endast sker ett fåtal gånger. Känslan av att dräkten har en 

självklar roll i personernas liv förstärks möjligtvis genom att dräkten på andra vis är 

närvarande. Att de i det offentliga rummet kommer i kontakt med dräkten, som exempelvis i 

reklam, och således blir påminda om dess existens. Inte minst för Lena som arbetar på 

dräktavdelningen i butiken och som dagligen omges av den. Därav upplevs dräkten som en 

naturlig och självklar del i personernas liv men att detta nödvändigtvis inte sker genom 

användandet av den. 

 

Vad berättar dräkten? 

Vad är det då dräkten egentligen berättar? Genom att endast betrakta de yttre aspekterna av en 

dräkt går det att till exempel, beroende på vilka delar av dräkten en person bär, urskilja vart 

personen ifråga är på väg. Bär personen exempelvis en bas i svart, det vill säga svart kjol, 

svart liv och det gula förklädet med svarta ränder, är personen med största sannolikhet på väg 

till en begravning. Dräkten kan därmed även berätta om en sinnesstämning som sorg vid 
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begravning eller glädje vid exempelvis bröllop. Genom att endast observera en person som 

bär dräkt går det att se andra aspekter som till exempel personens könstillhörighet utifrån om 

personen bär mansdräkten eller kvinnodräkten men även vilken ålder personen har, genom att 

se om personen bär en dräkt för vuxna eller för barn. Dräkten berättar också vilken tid på året 

det är och om en är ordentligt insatt kan en se på kvinnodräkten vilken kyrklig högtid det är 

då olika delar bärs vid olika tillfällen under kyrkoåret. 

 

Andra aspekter som går att utläsa genom att endast se vilka delar av dräkten en person bär är 

även potentiellt en kvinnas civilstånd, eftersom vilken huvudbonad en kvinna bär berättar om 

hon är gift eller ogift. När huvudbonader på kvinnor diskuterades i intervjuerna framgår det 

att det finns en del problematik kring hur den används. Anledningen till varför jag väljer att 

skriva att det potentiellt går att utläsa en kvinnas civilstånd är för att flera väljer bort att 

använda en huvudbonad då de antingen tycker att den är ful eller för att de inte vet exakt hur 

den ska sättas på. Katarina berättade hur användandet av just huvudbonaden och 

problematiken kring den kanske inte är någonting som endast gäller för dagens dräktbärare: 

 

Om man då går tillbaka till / för hundra år sedan, kanske 150, då var det där 

jätteviktigt, antar jag. Att då fick man lov att ha den där hättan och så fick man lov 

att ha det där förklädet till just den söndagen annars var det liksom fel och så lever 

det kvar hos vissa. Sen någonting som är jätteintressant också, jag vet inte hur 

mycket du har kollat på bildet och sånt där genom åren. Så det är också om man går 

in på hättan då kan jag ju tänka mig att för hundra år sedan då var det säkert samma 

diskussion men då handlade det om man skulle visa håret eller inte håret, kan jag 

tänka mig. Så att vi / precis som att vi är på samma ställe nu men nu är det ska vi ha 

den eller inte ha den. 

 

Katarina menar alltså att en diskussion om hur kvinnor bör bära huvudbonaden har existerat 

länge. Frågan handlade tidigare om kvinnor skulle visa håret eller inte då normen var att en 

kvinnas hår inte fick vara synligt under huvudbonaden men att detta blev problematiskt då 

många yngre kvinnor började visa sitt hår. Idag handlar frågan istället om huvudbonaden ska 

användas över huvud taget. Katarina spekulerade även i att frågan idag kommer av att vi 

annars inte bär någon typ av huvudbonad och att det således upplevs som konstigt att iklä sig 

det, att om vi bar hatt i andra sammanhang kanske det inte skulle upplevas som konstigt att 
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bära den. Huvudbonaden är dessutom en av de anledningar som ligger bakom varför en del 

personer väljer att inte bära dräkten överhuvudtaget. Katarina förklarade att hon:  

 

/.../ har fått höra om många som väljer att inte ha dräkten för att dom är, vad ska 

man säga / dom är rädda för att bli påhoppade och dom vill inte ha hättan och då 

gör dom valet att lägga av den helt. 

 

Leksandsdräkten berättar mer än bara de yttre aspekterna som vi kan se, den berättar även om 

en geografisk plats. Som svar på frågan vad dräkten berättar förklarade Bodil följande: 

 

Var jag kommer ifrån eller var jag på något sätt har en anknytning eller var jag bor / 

och har den här dräkten för att / du måste ju inte vara född här för att ha den och du 

kan ju bo här och ha en annan dräkt om du har en, om du har flyttat hit och 

fortsätter att ha dräkt så är det ju den du har med dig, du måste ju inte köpa en ny 

dräkt för att du har flytta hit. Men den är ju / ja / den symboliserar ju / det är ju 

Leksandsdräkten, den kommer härifrån. 

 

Lilian diskuterade dräktens symbolik kopplat till Leksand med orden: “Den berättar ju att jag 

kommer från Leksand. Det är ju liksom / vår identitet på något sätt.” Även Brita förklarade att 

dräkten “anger ju en tillhörighet” och att det är “ett uttryck för var du hör hemma 

någonstans”. Att Leksandsdräkten symboliserar och kanske även representerar Leksand är 

möjligtvis inte någonting förvånansvärt men det är intressant då intervjupersonerna betonar 

att alla som är intresserade av dräkten får bära den “tycker du om den så bär den!” som Brita 

uttryckte det. Samtidigt, som exempelvis Lilian förklarade, berättar dräkten att personen 

kommer från en viss plats, att du förväntas ha någon typ av anknytning till Leksand.  

 

Intervjupersonen Katarina berättade om en situation där hon iklädd dräkt arbetade på 

Skansen. När hon där stötte på andra personer klädda i Leksandsdräkten kände hon 

omedelbart en samhörighet med dem och började säga: “Åh, Leksandskulla! Åh, 

Leksandskarl! Hej!” för att sedan komma på att de här personerna med största sannolikhet 

inte har någon anknytning till Leksand utan endast bär dräkten i egenskap av att de arbetar på 

Skansen. Utifrån detta förklarade hon att trots att dräkten idag i första hand inte används för 
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att identifiera en grupp människor är den initiala uppfattningen att bärarna av dräkten har en 

anknytning till Leksand. 

 

Dräkten kan även berätta om vem du som individ är då flera ägare av dräkt och dräktdelar har 

ärvt dessa av familjemedlemmar eller släktingar. Detta berättar således om en familjehistoria, 

att personen ifråga kanske har släktingar som i flera generationer har bott i Leksand eller att 

ett intresse för dräkt har funnits i släkten. Att ha delar av en dräkt som är ärvda kan således 

vara exkluderande men det kan även vara något exklusivt då dräktdelar inte på något vis är 

billig. Om en person inte har några ärvda delar är det kostsamt att köpa sig en dräkt. Det krävs 

därför att personen har vissa ekonomiska förutsättningar. Att då äga alla dräktdelar och ha 

möjligheten att variera dräkten efter högtid och sammanhang kan därför bli en statussymbol.  

 

Rätt och fel 

Boken Leksandsklädd inleds med en text om att dräkten finns till för alla, att alla som är 

intresserade av dräkten eller vill bära den får göra det (Lautmann 2013:6). Flera av 

intervjupersonerna berättade om dessa inledningsord och det framstod som om denna 

uppmaning var efterlängtad då många, enligt intervjupersonerna, väljer bort att bära dräkt. 

Detta då de känner att de inte har rätt till att bära dräkt för att det exempelvis inte känner att 

de har bott i Leksand tillräckligt länge eller för att de känner att de inte besitter tillräckligt 

mycket kunskap, till exempel om hur dräkten ska bäras, vilka delar som ska bäras när eller 

hur olika delar bör bäras. Det här är några av de anledningen bakom, inte bara inledningens 

utformning utan även varför hela boken skrevs. Boken fungerar som en instruktionsbok med 

utgångspunkt i kyrkoåret, med andra ord är den en modern dräktalmanacka. Den innehåller 

tydliga förklaringar i både text och bild hur dräkten bör bäras och när. Men är detta tillräckligt 

för att inkludera och inspirera fler människor att bära dräkt? Jag vill påstå att 

intervjupersonerna som diskuterade den här boken är av uppfattningen att den är ett bra 

hjälpmedel och att målet med boken nås men att det alltid kan göras mer. Det kan bli aningen 

problematiskt när bokens uppmanande inledning sätts i relation till intervjupersonernas 

förklaring att en av de starkaste känslorna många känner när de bär dräkten är stolthet, 

däribland stolthet till bygden. Problematiken förstärks av det faktum att mycket av 

Leksandsdräktens symboliska värde är att den symboliserar Leksand. Det är alltså ett svårt 
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arbete dräktentusiasterna i Leksand står inför, att förmedla att dräkten och dräkttradition är 

någonting för alla när en stark känsla för tillhörighet till en geografisk plats är djupt rotat i 

den. 

 

Lena förklarar att dräkten idag inte ser ut som den gjorde på 1700-talet, att bättre material har 

kommit till och att dräkttraditionen även den måste följa denna utveckling för att kunna leva 

kvar. Hon menar att de inte bör vara helt fast i tankar om vad som är rätt och fel utan att det 

viktigaste är att dräkten används. Att små detaljer som skiljer sig åt inte är särskilt viktigt. 

Hon poängterar dock att delarna hör ihop och inte bör separeras, att till exempel inte blanda 

högtid och sorg. Det skulle bli problematiskt om delar av sorgedräkten exempelvis bars vid ett 

bröllop. Det framgår att det finns en ram som en bör förhålla sig till om vad som är okej att 

göra men att de mindre detaljerna inte är lika strikta. Lena avslutar diskussionen med att 

återigen understryka att “Det är viktigare att använda dräkten än att vara petnoga.” 

 

Det framkom i intervjuerna att hur en person bär dräkten är ett känsligt ämne. Det gäller att 

hålla sig inom en ram, som Lena diskuterade kring. Att ändra på små detaljer tycks inte göra 

någonting men mer drastiska ändringar som exempelvis bära delar som inte hör ihop är mer 

problematiskt. Bär en person dräkten på ett, vad som anses vara, felaktigt vis kan denne bli 

tillrättavisad av så kallade dräktpoliser, även skämtsamt kallad DRÄPO. Det framgår i 

intervjuerna att denna karaktär är negativt laddad och flera av intervjupersonerna berättade 

historier om hur personer har blivit tillsagda att de bär dräkten på fel sätt vilket till och med 

har resulterat i att de inte längre bär dräkt. Lena berättade om hur en tillsägning kan kännas:  

 

Åh, det kan bli väldigt / dom kan såra oerhört, det kan dom. Så ja jag tycker / jag 

tycker faktiskt att det är fel, personligen då, att tala om för en annan person att “du 

är helt fel klädd”. /.../ för hur det än är så har ju dom / dom har klätt sig och tycker 

att dom är jättefina och såhär och så kommer det någon och talar om att du är 

alldeles fel klädd, man kan ju förstöra allting för dom. Och det, det tycker jag är fel.  

 

Det blev i intervjuerna tydligt att DRÄPO inte är särskilt högaktade och att deras otrevliga 

tillrättavisanden är något som ingen vill bli förknippad med. Lilian förklarade att det finns 

24  



 
 

människor som kan klä sig på ett felaktigt sätt, personer som inte vet hur allt ska sitta. Hon 

benämner dessa som “turister” och förklarar att deras sätt att bära dräkt: 

 

Det ser slarvigt ut, det kan jag reta mig på men jag vågar aldrig gå och säga det till 

dem. Det skulle jag nog inte göra. Men man går där och tänker. 

 

Hon menar att problematiken inte ligger i att personer som klär sig “slarvigt” är “turister” 

utan diskuterade kring att de borde ägna mer tid åt att ta reda på hur dräkten bör sitta för att på 

så vis visa respekt till det kulturarv som dräkten är.  

 

Intervjupersonerna förhåller sig aktivt emot dessa dräktpoliser, de är en motbild som de inte 

vill förknippas med, och skapar i och med det sin egen position. De särskiljer sig själva från 

dräktpolisernas negativa inverkan och lyfter istället fram dräkten och dräkttraditionens mer 

positiva aspekter. Dessa aspekter är till exempel hur intervjupersonerna poängterar att dräkten 

är till för alla, “tycker du om den så bär den!” som Brita sa. De arbetar aktivt för att dräkten 

ska vara tillgänglig och inkluderande för så många som möjligt, vilket möjligtvis sker till 

följd av dräktpolisernas exkluderande pekpinnar. 

 

Vem som är tillhör DRÄPO är det ingen som diskuterar och det är heller inte intressant för 

den här undersökningens syfte, Ted spekulerar dock i att det kan vara människor som är 

otrygga i sig själva och vill förstärka sin egen position genom att markera vad som är fel hos 

andra. Men vem har egentligen rätt att uttala sig om hur en bör bära dräkt? Det finns 

förmodligen inget enkelt svar på den frågan men att det finns åsikter om detta är desto mer 

självklart. Detta framgick till exempel då en del av intervjupersonerna förklarade att det finns 

människor som uttalar sig om rätt och fel om dräkten men som de anser inte besitter 

tillräckligt med kunskap för att göra det.  

 

Bevara 

Det finns tre stycken aspekter som intervjupersonerna lyfte fram som viktiga för att dräkten 

och dräkttraditionen ska kunna leva vidare. Den första är att dräkten måste användas. Att bära 

den och visa upp dräkten för att på så sätt få människor att bli intresserade. Den andra 
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aspekten poängterades av Katarina som la stor vikt vid att teknikerna kring tillverkningen av 

dräktens olika delar måste hållas levande. Hon menar att om tillverkningsteknikerna går 

förlorade kommer också dräkten att försvinna. Hon exemplifierade detta med att berätta om 

hattbanden: 

 

/.../ Dom är ju unika för Leksand så det är ju ingen annanstans / någonstans / som 

det går att få den kunskapen om vi förlorar den här. Samtidigt som jag vet ju hur 

många hattband vi säljer per år, det är inte många. Så att hålla den här produktionen 

vid liv är ju en utmaning. Så där tittar ju vi på / vi har en tjej som har börjat lära sig, 

en yngre tjej också, som har börjat lära sig göra band. Och då gör ju vi / tar vi fram 

/ har dom i produktionen så att vi hittar på andra produkter sen om det då kommer 

någon som säger att “jag vill ha ett hattband, hemvävt”, ja, men då tar vi fram det. 

Men om vi inte hittar på / håller igång det genom andra produkter, ja, då är det 

ingen som kan väva bandet överhuvudtaget. Så såna saker jobbar vi med.  

  

Att använda mönster och delar av dräkten i andra sammanhang, som exempelvis utsmyckning 

på brevlådor eller hitta andra användningsområden för hattbanden som Katarina diskuterade, 

framstår i intervjuerna som ganska harmlöst. En del menar att det är ett sätt att låta 

dräkttradition leva vidare då dessa mönster och dräktdelar blir synliga i fler sammanhang. Ett 

företag som Märtas, som tillverkar dräktinspirerade kläder för små barn, faller in under denna 

beskrivning. Några av intervjupersonerna menar att Märtas kläder kan fungera som ett 

komplement till dräkten då det inte finns någon dräkt till så små barn men att kläderna absolut 

inte kan ses som en del av dräkten. Stor vikt läggs vid att poängtera att företag som Märtas är 

inspirerade av dräkten, vilket även Märta förklarade att hon alltid är noga med att förklara då 

ambitionen bakom kläderna är att uppmärksamma de vackra mönster och färger som finns i 

Dalarnas dräkter. 

 

Den tredje och sista aspekten är att dräkten måste vara tillgänglig för så många som möjligt. 

Det är en svår balansgång mellan att avlöna de som tillverkar dräktdelarna och att personer 

ska ha råd att köpa dem. För att produktionen av de olika delarna ska kunna bibehållas måste 

de som producerar dem få rimligt betalt, annars kommer de inte ha råd att fortsätta. Samtidigt 

bör priserna på de olika dräktdelarna vara inom rimlighetens gränser för att människor ska ha 

26  



 
 

råd att köpa dem. Hur detta bör göras finns det olika tankar kring och är någonting som 

Leksands dräktentusiaster arbetar med. 

 

Paul var en av de som poängterade att dräkten måste användas för att bevaras. Han förklarade 

även att det viktigaste arbetet som kan göras för att bevara dräkttraditionen är att få de yngre 

generationerna intresserade av dräkten. Han menade att detta är svårt men att två 

sammanhang där detta görs är dräktbytardagen och vid konfirmation. Dräktbytardagen är ett 

evenemang som organiseras för att människor ska kunna byta till sig och köpa dräktdelar 

billigare än i butik. Paul menar att detta gör att fler människor och framförallt yngre personer 

har råd att köpa olika delar till sin dräkt. Vid konfirmation bär ungdomarna dräkter, som de 

får låna om de inte har någon dräkt själv. Paul anser att detta kan väcka ett intresse hos 

ungdomarna som kan leda till att de väljer att införskaffa en egen dräkt i framtiden.  

 

Hur bör då delar av dräkten som redan har försvunnit eller håller på att försvinna bevaras? 

Tidigare i uppsatsen diskuterades problematiken om hur huvudbonaden på kvinnor bör 

användas. Huvudbonaden är den del av dräkten som har använts längst. Några 

intervjupersoner berättade om att de ända in på 1970- och 1980-talen kunde stöta på äldre 

kvinnor som bar moderna kläder men behöll huvudbonaden på. Det blir intressant i kontrast 

till att många idag väljer att inte bära just huvudbonaden överhuvudtaget. Huvudbonaden var 

alltså den del som användes längst men som nu är den del av dräkten som väljs bort. Då 

resonemangen kring hur dräkten bör bevaras återkommande handlar om att dräkten måste 

användas så måste bevarandet av huvudbonaden möjligtvis ske på ett annat vis då många idag 

väljer att inte använda den. Kanske är det i det här fallet det bästa alternativet som Katarina 

förklarade, när vi diskuterade om det finns några rätt och fel i användandet av dräkten, att det 

som åtminstone butiken kan göra är att dokumentera vilka sätt som är de “rätta” sätten att 

bära en dräkt på då det på så vis finns bevarat för eftervärlden. Då användandet av dräkten är 

en levande tradition sker förändringar i hur den används, som till exempel Lena poängterade 

ser dräkten idag inte ut som den gjorde på 1700-talet. Det vi då kan göra är att åtminstone 

dokumentera hur den ser ut. 
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Diskussion 

Att se Leksandsdräkten som ett fält synliggör frågor kring hur dräkten bör bevaras och 

användas. Det finns stridigheter kring hur detta bör göras och är frågor som alltid är 

närvarande i diskussionerna med intervjupersonerna. I denna studie blir det synligt att 

intervjupersonerna på olika sätt förhåller sig till Leksandsdräkten som ett fält i synen på 

dräkten som ett kulturarv. Det blir synligt i diskussioner kring exempelvis vilket som är det 

bästa sättet att bevara dräkten på, men även i frågor kring vilket sätt som är det rätta sättet att 

bära dräkten på. Vad i dräkten är det rätta kulturarvet? Utöver detta blir fältet tydligt i frågor 

kring vem som har auktoritet att uttala sig om vad som är rätt och fel, krävs det exempelvis en 

viss mängd kunskap för att få uttala sig om dräkten? 

 

I den här uppsatsen framgår det att användandet av Leksandsdräkten inte är ett fält med några 

enkla svar. Flera av intervjupersonerna poängterar att alla som vill bära dräkt är mer än 

välkomna att göra det men att det kan bli problematiskt då dräkten i sig bär på en lång 

historia. Att bära den kan innebära att en person blir tillrättavisad om hur den bär dräkten om 

personen i fråga inte besitter, vad som anses vara, tillräckligt med kunskap om vad som är rätt 

och fel. Hos dräktbärare som menar att de besitter denna kunskap uppstår en situation där de 

har möjligheten att säga till personen att sättet den bär dräkten på är felaktigt. De riskerar då 

att såra personen i fråga vilket kan resultera i att denne inte är bekväm i dräkten eller till och 

med slutar att bära den. Det kan dock resultera i att personen till nästa gång rättar till det som 

ansågs vara fel. Det andra alternativet för den “dräktkunnige” är att hålla dessa tankar för sig 

själv för att på så vis inte riskera att såra någon. Hur en situation som denna bör bemötas är 

knepigt, är det viktigare att dräkten bärs eller att den bärs på rätt sätt? Och återigen uppstår 

frågor om vem som egentligen har auktoritet att uttala sig om vad som är rätt och fel sätt att 

bära dräkten på. Intervjupersonerna poängterade således att alla som vill bära dräkt 

välkomnas men det framgår även att de som bär dräkten bör respektera och förhålla sig till 

den tradition och historia som dräkten bär på.  

 

Det finns en dubbelhet i att det å ena sidan finns ett rätt och fel sätt att bära dräkten på, 

exempelvis i och med utgivandet av flera instruktionsböcker, så kallade dräktalmanackor. Å 

andra sidan att en inte vill vara en sådan person som påpekar detta. När en situation då 
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uppstår där en person med dräktkunskaper kan välja att påpeka att någon bär dräkten på ett, 

vad som anses vara, felaktigt vis synliggörs känslan av att inte vara i samklang med sin 

omgivning. I en situation som denna ger personerna uttryck för begreppen skav och skev. 

Personen som bär dräkten på fel sätt sticker ut bland alla andra dräktbärare och ger således 

uttryck för begreppet skav, personen är i ofas med sin omgivning. Därigenom blir skevandet 

synligt i ambitionen hos “dräktkunniga” att påpeka att dräkten bärs på, vad de anser är, fel 

sätt. 

 

Det framgår i intervjuerna att en av de viktigaste aspekterna när en person väljer att bära dräkt 

är att personen respekterar dräkten och vad den symboliserar. Detta genom att, som Lena 

förklarade, till exempel inte bär sorgedräkten vid festliga sammanhang. Det tycks vara 

accepterat att ändra på små detaljer som att inte bära huvudbonaden men att det finns en ram 

som en bör hålla sig inom. Det förväntas av personer som bär en dräkt att den känner till 

dräktens symbolik, historia och vad den berättar. Gör personen detta så framstår det som att 

situationer där personer bär “fel” delar inte kommer att uppstå. 

 

Lilian benämnde de personer som ofta bär dräkten på fel sätt som “turister” vilket jag tolkar 

är personer utan någon anknytning till Leksand, personer som inte bor i Leksand eller 

möjligtvis är nyinflyttade. Personerna ifråga är på något vis nybörjare på att bära dräkt. Dessa 

personer tycks uppmanas att bära dräkt då flera av intervjupersonerna klargjorde att alla som 

vill får bära dräkt och att även jag som inte har någon relation till dräkten självklart får bära 

den. Till exempel blir detta tydligt då Brita sa “tycker du om den så bär den!”. Det uppstår 

dock en problematik då hon i samband med detta säger att dräkten “anger ju en tillhörighet” 

och att det är “ett uttryck för var du hör hemma någonstans”. Flera av intervjupersonerna 

uttrycker sig på ett liknande vis, alla som vill bära dräkt välkomnas men samtidigt förklarar 

de att en av det primära aspekterna som dräkten symboliserar är en anknytning till Leksand. 

Hur personer utan anknytning till Leksand ska förhålla sig till Leksandsdräkten framstår här 

som en svår uppgift då de iklär sig en dräkt som representerar en plats de inte har en relation 

eller anknytning till. 

 

Denna problematik yttrar sig även i intervjupersonernas användande av ordet stolthet. Ordet 

har en central roll i deras förklaringar i användande av dräkten, hur det känner när de bär 
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dräkt, varför de bär den men även vad dräkten symboliserar. Denna stolthet i att bära dräkten 

syftar på att en känner sig stolt över sin historia och arv men även över Leksand och den 

tradition som dräkten bär på. Således blir även ordet stolthet och vad det symboliserar 

problematiskt när personer som inte har en anknytning till Leksand bär den. Oavsett vilken 

koppling en person har till Leksand blir den en representant för bygden när personen iklär sig 

en Leksandsdräkt. Klädd i dräkt symboliserar personen en plats, ett arv och en historia, 

dräkten berättar om personens identitet även om personen ifråga själv inte kommer därifrån. 

Att bära Leksandsdräkt kan således innebära att en iklär sig rollen som Leksandsbo. 

Detta blir exempelvis synligt i den situation Katarina berättade om där hon kände en 

samhörighet med andra personer som, precis som hon, bar Leksandsdräkt då de arbetade på 

Skansen. Hennes initiala uppfattning var att personerna hade någon typ av anknytning till 

Leksand, en tolkning hon gjorde endast utifrån att de bar dräkten.  

 

Att Leksandsdräkten är viktig råder det ingen tvekan om. I denna studie har 

intervjupersonerna lyft fram och diskuterat flera aspekter som styrker detta. Dräkten 

symboliserar inte bara en plats och en dräkttradition den berättar också om en historia och ett 

arv. Detta sker både på en gemensam och individuell nivå då dräkten berättar om en tradition 

och ett arv som Leksandsborna förvaltar och förhåller sig till. Men även genom att varje 

individ som bär dräkten symboliserar och berättar om just den personens relation till både 

dräkten, sin historia men även dennes arv. Detta blir framförallt tydligt i diskussioner om 

ärvda dräktdelar då en dräktdel som har ärvts från en släkting eller familjemedlem kan bära på 

en känsla av stolthet och respekt över dräkten men även över familjen, släkten och det arv 

som blir förkroppsligat i dräkten. Således är Leksandsdräkten ett kulturarv då den är viktig 

både för Leksand och människorna som bär den. Oavsett om dräktbärarna har en lång 

släkttradition av att bära dräkt eller inte så är Leksandsdräkten viktig i och med att dräkten i 

sig bär på både ett arv och en historia men även symboliserar Leksand.  

 

Då dräkten idag används av många och även i olika former, som i användandet av mönster 

som utsmyckning och dekoration, är bevarandet av dräkten ett aktivt kulturarvsskapande, den 

är inte enbart ett föremål som förvaltas på ett museum. Dräkten är inte endast ett arv som 

människor bär på utan även ett arv som ständigt skapas då den är närvarande i många 

avseenden av intervjupersonernas men även många av Leksandsbornas liv. Dräktens 
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betydelse är inte densamma då som nu utan följer samhällets och bärarna av dräktens 

utveckling. Vad dräkten betyder, symboliserar och vilken innebörd människor ger dräkten 

påverkas därigenom av att dräkten används och är ett aktivt kulturarvsskapande.  

 

Hur dräkten bör bevaras framgår i studien till en början vara en fråga med ett svar, genom att 

använda den. Men hur dräkten ska vara tillgänglig för så många som möjligt finns det delade 

tankar om. En del menar att fokus måste läggas på tillverkningen, att se till att de människor 

som tillverkar olika dräktdelar kan fortsätta sitt arbete genom att de får tillräckligt med 

ersättning, vilket i sin tur betyder att priserna på dräktdelarna blir högre. Andra menar att 

priset på dräktdelar måste hållas nere för att fler ska ha råd att köpa dem och därigenom vara 

tillgänglig för flera. När aspekterna kring vad dräkten symboliserar då vägs in blir frågan om 

hur dräkten bör bevaras mer problematisk. Hur den ska bli tillgänglig för många när den 

symboliserar både en geografisk plats och tradition men även en identitet och ett kulturarv.  
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Avslutning 

I den här studien framgår det på flera sätt att Leksandsdräkten är viktig, möjligen tydligast i 

synen på dräkten som ett kulturarv men det blir även synligt i intervjuerna genom personernas 

sätt att prata om dräkten. De är engagerade och de är entusiastiska, att diskutera och prata om 

dräkt väcker starka känslor kring rätt och fel, hur dräkten bör bevaras och vad det är dräkten 

betyder och berättar. Att den är viktig framgår även genom hur närvarande dräkten är i staden. 

Mönster och delar av dräkten används i olika sammanhang däribland i reklam, förklädenas 

mönster används som utsmyckning på brevlådor och mönster från dräkten pryder bibliotekets 

dörrar.  

 

Dräktens betydelse yttrar sig även i det faktum att majoriteten av intervjupersonerna ser den 

som en självklar och naturlig del av sitt liv. Trots att de flesta av dem endast bär dräkten ett 

fåtal gånger per år så är den av stor betydelse och upplevs som väldigt närvarande. Många 

bärare av dräkten har dräkter och dräktdelar som har gått i arv och som således har burits av 

andra familjemedlemmar och släktingar. Möjligtvis har de även sett sina föräldrar eller far- 

och morföräldrar bära dem. Eventuellt kan detta påverka relationen personen ifråga har till sin 

dräkt i form av en djupare förankring i personens identitet genom dräkten. Då genom att 

dräkten, eller dräktdelarna, bär på mer än ett arv och historia eller berättar om en 

dräkttradition, den berättar och symboliserar just den personens arv. En del intervjupersoner 

berättade om att deras intresse för Leksandsdräkten kommer av att någon i deras närhet, som 

exempelvis en förälder, har haft ett intresse för den. Har mycket detta påverkar personer i 

Leksands vilja eller ovilja av att bära dräkt vore intressant att undersöka i fortsatta studier 

kring Leksandsdräkten. Om en persons familjemedlemmar och/eller släktingar är intresserade 

av dräkten gör det att även personen ifråga intresserar sig för dräkten eller har det motsatt 

effekt? 

 

Då majoriteten av intervjupersonerna är över 60 år gamla finner jag att det vore intressant att i 

fortsatta studier även innefatta yngre intervjupersoner. Det kan ge ett bredare perspektiv och 

förståelse kring hur användandet av dräkten ser ut idag. Att se hur “den yngre generationen”, 

som Paul uttryckte det, använder dräkten och hur de ser på bevarandet av den vore dessutom 
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en intressant faktor då flera intervjupersoner menade att mycker ligger hos den yngre 

generationen när det kommer till hur dräkten bör bevaras.  

 

Den här uppsatsen visar att Leksandsdräkten är en dräkt som finns till för alla men att det inte 

går att använda den helt oproblematiskt. Bärare av dräkten förväntas respektera att det finns 

en lång tradition i själva bärandet av den och att de därför bör visa hänsyn till att det finns 

uppfattningar om vad som är rätt och fel sätt att bära den på. Ett av studiens viktigaste resultat 

är att oavsett vem som bär dräkten och vilken relation personen ifråga har till den måste 

personen förhålla sig till dräktens kulturarv, vad den symboliserar och dess historia. 

Avslutningsvis pekar denna undersökning på att dräkten, oavsett bärare och sammanhang, 

alltid representerar Leksand. 
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Otryckta källor 

Muntliga källor 

1. Lena. 

Födelseår: 1954  

Kön: Kvinna. 

Intervjudatum: 2017-04-03 

Intervjulängd: 41 minuter. 

Intervjuad i egenskap av: Dräktansvarig i en butik i Leksand som säljer dräkter. 

 

2. Katarina. 

Födelseår: 1974. 

Kön: Kvinna. 

Intervjudatum: 2017-04-03 

Intervjulängd: 71 minuter. 

Intervjuad i egenskap av: VD för en butik i Leksand som säljer dräkter. 

 

3. Brita. 

Födelseår: 1937. 

Kön: Kvinna. 

Intervjudatum: 2017-04-04 

Intervjulängd: 66 minuter. 

Intervjuad i egenskap av: Etnolog som har forskat om bland annat Leksandsdräkten och 

kulturarv. 
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4. Bodil. 

Födelseår: 1949. 

Kön: Kvinna. 

Intervjudatum: 2017-04-04 

Intervjulängd: 41 minuter. 

Intervjuad i egenskap av: Är engagerad i en förening som arbetar med att sprida kunskap om 

Leksandsdräkten. 

 

5. Ted. 

Födelseår: 1939. 

Kön: Man. 

Intervjudatum: 2017-04-05 

Intervjulängd: 54 minuter. 

Intervjuad i egenskap av: Bär dräkten när han arbetar som kyrkvärd och när han sjunger med 

kyrkokören. 

 

6. Lilian. 

Födelseår: 1955. 

Kön: Kvinna. 

Intervjudatum: 2017-04-06 

Intervjulängd: 30 minuter. 

Intervjuad i egenskap av: Ansvarig för bland annat dräktförrådet på kulturhuset. 

 

7. Paul. 

Födelseår: 1949. 

Kön: Man. 

Intervjudatum: 2017-04-07 

Intervjulängd: 75 minuter. 

Intervjuad i egenskap av: Är med i folkdanslaget som i sina framträdanden bär folkdräkt. Är 

även engagerad i dräktbytardagen. 
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8. Märta. 

Födelseår:1981. 

Kön: Kvinna. 

Intervjudatum: 2017-04-10 

Intervjulängd: 21 minuter. 

Intervjuad i egenskap av: VD för ett företag som tillverkar dräktinspirerade kläder för små 

barn. 
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