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Sammanfattning  
 
Vi har utfört en studie av lokala klädtrender och varumärkesassociationer bland elever vid Östra 
Reals gymnasium i Stockholms innerstad. I studien utgår vi ifrån att det finns ett antal skolor i 
Stockholms innerstad, som är belägna i mer välbärgade stadsdelar, och där en livs – och – 
klädstil som associeras till överklassen och den så kallade bratskulturen är vanligt förekommande. 
Syftet med studien har varit att undersöka hur lokala klädtrender uppstår, sprids och avtar bland 
eleverna på Östra Real. Vi har även velat undersöka den sociala klassens och bratskulturens 
inflytande över denna trendutveckling. Detta för att skapa oss en förståelse för huruvida företag 
kan förutspå, kontrollera och ta tillvara på lokala klädtrender och varumärkesassociationer bland 
ungdomar. Studien är av kvalitativ natur, och bygger på en enkätundersökning av 158 elever och 
fokusgrupper om tio elever. Vidare har vi intervjuat personer som inte ingår i den studerade 
subkulturen, men som besitter särskilda kunskaper inom området. Det empiriska materialet 
kompletteras med teorier inom marknadsföring och modesociologi.  
 
Respondenterna uppvisar en i många fall paradoxal inställning till mode och sin livsstil. De vill 
genom sina kläder visa sin unikhet och vill inte placeras in i ett fack, men är samtidigt mycket 
måna om att inte avvika från normen på skolan och att visa tillhörighet till en viss livsstil. 
Särskilt vill man markera avstånd från den livsstil man menar förekommer i stadens mindre 
resurstarka förorter. Man menar att skrytkonsumtion är fult, men visar ändå tecken på att, genom 
sina kläder, vilja kommunicera en viss klass och status. De motsägelsefulla åsikterna menar vi är 
resultaten av att ungdomarna fortfarande söker sin egen identitet. Studien visar att denna identitet 
främst skapas och kommuniceras genom att ungdomarna markerar vilka de inte är. 
 
Den lokala omgivningen har en avgörande betydelse för hur ungdomarna värderar olika 
varumärken och stilar. De värden och associationer som marknadsförare försöker ladda 
varumärkena med på global eller regional nivå, styr inte konsumenternas uppfattning av 
varumärket i lika hög grad som hur och av vem plaggen konsumeras och bärs i praktiken på lokal 
nivå. Internationella kändisar och reklam- och PR-kampanjer har därmed mindre inflytande än 
konsumenternas vänner och andra personer i skolan och på stan. Ett varumärkes status beror på 
hur många andra som bär det, och vilka dessa personer är.  
 
I enlighet med Simmels trickle down theory överger innerstadsungdomarna ofta ett varumärke då 
det blir för vanligt i förorten. Detta i syfte att markera en viss social klass. Denna klass definieras 
dock inte endast i termer av ekonomiska tillgångar, utan även en viss livsstil med avseende på 
t.ex. språkbruk, förmåga att ”bära upp kläderna rätt” och ambitioner i livet. Denna markering vill 
man gärna göra på ett mer diskret sätt än genom t.ex. stora logotyper.  
 
En trend tycks utlösas då tillräckligt många informella opinionsledare (inom och utanför skolan) 
väljer att bära ett plagg, och då detta sammanfaller med ytterligare ett antal mer eller mindre 
subtila faktorer i konsumenternas omgivning. Det tycks vara svårt för företagen att kontrollera de 
associationer som ungdomar gör till olika varumärken, då de främst skapas utifrån lokala 
föreställningsramar och då de kan ändras väldigt snabbt. En strategi kan vara försöka begränsa 
konsumtionen av ett varumärke till kretsen av innerstadsungdomar. En annan är att tvärtom 
utnyttja innerstadsungdomarnas status som opinionsledare i förorten, för att på så sätt sprida ett 
varumärke till en större skara konsumenter.  
 
Nyckelord: Mode, lokala trender, tonåringar, varumärkesassociationer, trickle down theory, 
social klass, livsstil, subkulturer, brats, Canada Goose, Henri Lloyd J. Lindeberg.  
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1  INTRODUKTION  
 

1.1  Bakgrund  
 
Genom den ökande globaliseringen är det numera möjligt för moden och trender att spridas och 
etableras runt om i världen i allt högre takt. Plagg och stilar kan snabbt växa till ett 
världsomspännande mode som skapar likriktning på varje kontinent. Samtidigt finns det, vid 
sidan av dessa internationella trender, högst lokala trender, begränsade till en stad eller en 
gruppering inom en stad. En för oss särskilt intressant företeelse är de lokala trender, i vilka 
specifika plagg och varumärken snabbt blir populära och anammas av ett stort antal konsumenter 
inom en viss krets, ofta i avsaknad av någon egentlig marknadssatsning från företagen bakom 
produkterna. Detta fenomen kan särskilt observeras bland yngre konsumenter, och i synnerhet 
tonåringar. Exempelvis fick Pumas sneaker Speed Cat stor spridning i somliga av huvudstadens 
förorter strax efter att de lanserats i Sverige, och detta på ett sätt som inte tycks ha förekommit i 
andra städer vare sig i Sverige eller i övriga världen. För några år sedan kom också dunjackor av 
märket Canada Goose att bli en enorm trend och tillika statusplagg bland unga stockholmare, 
trots att företaget bakom detta varumärke i stort sett helt avstått ifrån reklam, och medan plagget i 
övriga delar av världen sålts i betydligt blygsammare upplagor och inte betraktats som ett 
modeplagg.1  
 
Canada Goose dunjackor tillverkas av det kanadensiska familjeföretaget med samma namn. 
Plaggen är främst avsedda som funktionella arbetskläder för bland annat oljeborrare, brandmän 
och polarfarare, och konsumentmarknaden har varit mycket begränsad i Kanada. I Sverige har 
plagget dock nått en enorm framgång och kommit att bli ett modeplagg bland yngre stadsbor. Det 
var 1993 som den svenska agenturen Tennessee Style letade efter ett sportigt varumärke att 
lansera i Sverige. Man kontaktade ett antal ambassader för att finna ett företag med intresse för 
att exportera till Sverige, och genom den kanadensiska ambassaden fick Tennessee Style höra 
talas om Canada Goose. 1994 sålde man 50 jackor i Sverige. Tio år senare hade försäljningen 
ökat till 15 000 jackor. Under åren 2002 och 2003 stod Tennessee Style för försäljningen av 
hälften av Canada Goose årsproduktion.2  
 
I Stockholm kom Canada Goose till en början att främst bäras kring Stureplan3, där den s.k. 
bratskulturen är utbredd. Bratsen är en grupp som i hög grad kännetecknas av att följa ett mode 
som präglas av att vissa specifika produkter och varumärken plötsligt får stor spridning inom 
kretsen.  
 
Termen brat har sitt ursprung från engelskan, där den direkta betydelsen är ”skitunge” 
eller ”snoryngel”. Enligt Alexander Schulman, chefredaktör på tidskriften Stureplan och siten 
Stureplan.se, blev brats ett omtalat begrepp i Sverige i slutet av 90-talet, då det kom att användas 
för att beskriva stockholmare strax över 20-årsåldern, vilka festade och rörde sig kring 
Stureplan.4 Borgerson och Östberg ger en liknande definition av begreppet. De beskriver brats 
som ”en grupp unga, rika, populära stadsbor som frekvent besöker några av de populäraste 

                                                 
1 Elovsson och Partanen (2005) Kanadensiska gäss – identitetsbildningar kring ett varumärke.  
2 ibid. 
3 Stureplan är ett område i centrala Stockholm, där de flesta av stadens mest populära, dyra och kändistäta 
nattklubbar och restauranger är belägna. 
4 Intervju med Alexander Schulman, chefredaktör för Stureplan och Stureplan.se, 2005-09-27 (muntlig källa).  
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nattklubbarna i Stockholm”.5 Genom sin totala brist på konsekvenstänkande och därigenom 
koncentration på att endast njuta av nuet maximalt, skiljer sig bratsen från dem som de 
kallar ”kreddmänniskor”.6 På webbplatsen susning.nu7, där allmänheten kan lägga in definitioner 
och beskrivningar av diverse begrepp, beskrivs brats som unga, rika storstadsbor med en väldigt 
speciell klädkod och ett beteende som går ut på att visa upp och skryta med sina ekonomiska 
tillgångar.  
 
I vår framställning kommer vi att använda begreppet brats som kännetecknande en subkultur8 
som uppstått i framför allt storstadsområden i Sverige. Denna subkultur präglas av en ”snobbig” 
och i vissa fall aristokratisk livs- och klädstil, med vilka subjekten visar en inbillad eller verklig 
tillhörighet till samhällets övre och mer välbärgade skikt. Bratskulturen är till största delen 
representerad bland ungdomar av överklassen samt övre medelklassen. 9  Vi menar att 
bratskulturen utgörs av personer inom ett tämligen brett åldersspann, och att det således 
förekommer brats i både tonåren liksom i 30-årsåldern. På somliga skolor, såsom 
gymnasieskolan Östra Real i Stockholm, är kulturen tydlig redan i gymnasieåldern.  
 

1.2  Problemformulering  
 
Iakttagelser av diverse lokala klädtrender i Stockholm, i vilka vissa specifika typer av plagg och 
varumärken snabbt fångats upp av ett stort antal ungdomar inom en viss krets, väckte ett intresse 
att studera detta fenomen närmare. Vår tes vid påbörjandet av denna uppsats var att det finns 
specifika personer, både inom och utanför dessa ungdomsgrupper, som särskilt besitter 
egenskapen att nå ut till medlemmarna inom dessa grupper och därmed påverkar de moden och 
trender som förekommer inom dem. Vi antog också att klädkonsumtionen på ett eller annat sätt 
används av ungdomar för att konstruera och förmedla en egen identitet.  
 
Vi upplever att moden och trender till viss del skiljer sig åt mellan olika stadsdelar och orter 
inom Stockholm, något som blir särskilt tydligt vid en jämförelse mellan rådande moden på 
gymnasieskolor i olika delar av staden. Särskilt markant skiljer sig modet på innerstadsskolorna 
från det mode som förekommer i förorten. Ett exempel på detta är hur sneakers av modellen 
Puma Speed Cat i Stockholm kom att bli ett förortsfenomen, medan tröjor av märket Lyle & 
Scott främst bärs av ungdomar i en del innerstadsskolor.  
 
Många av Stockholms innerstadsskolor har rykte om sig att präglas av ett mer ”snobbigt” 
klädmode och en hög grad av modemedvetenhet, samt att vara befolkade av en stor andel så 
kallade brats. Vi har med denna uppsats velat undersöka hur lokala trender uppstår och sprids 
bland gymnasielever på dessa typer av innerstadsskolor, och vilket inflytande bratskulturen har 
på de moden och trender som återfinns där. Vår uppfattning vid påbörjandet av denna uppsats var 
att bratskulturen spelar en stor roll i utvecklingen av klädtrender på dessa typer av skolor.  
 

                                                 
5 Borgerson och Östberg (2004) Living La Dolce Vita. Embodied Figurative Tropes among the Stockholm Brat 
Enclave, s. 4 (vår översättning). 
6 Intervju med Alexander Schulman. 
7 susning.nu: http://susning.nu/Brat, hämtat 2005-10-12. 
8 Subkulturer definieras av Mowen, J.C. och Minor, M. (1998, s. 590-591) som en grupp av personer med liknande 
beteendemönster, vanor, värderingar och symboler. En subkultur kan också bildas utifrån intresset kring en specifik 
typ av produkt.  
9 Intervju med Alexander Schulman. 
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Vi menar att ungdomar som studerar på de innerstadsskolor i Stockholm som är belägna i mer 
välbärgade stadsdelar, och i vilka bratskulturen förekommer i en större utsträckning, kan 
betraktas som en subkultur. Detta då bl.a. de moden som förekommer på dessa skolor skiljer sig 
från många andra skolor i staden. Elever på dessa innerstadsskolor med rykte om sig att vara ”lite 
finare”, är av intresse då vi tror att de trender som föds eller anammas där till viss del överförs till 
andra skolor i Stockholm. Enligt sociologen Georg Simmels ofta refererade the trickle down-
theory, sprids moden från de övre klasserna i samhället till andra grupper på grund av att 
människor vill efterlikna överklassen 10 . Då innerstadsskolor är lokaliserade i eftertraktade 
områden och en vanlig uppfattning om dem är att de befolkas av elever ur mer välbärgade 
familjer, skulle en applicering av the trickle down-theory i detta sammanhang innebära att elever 
utanför innerstadsskolorna påverkas av och med tiden tar efter det mode som återfinns på 
innerstadsskolorna. Genom att studera eleverna på gymnasieskolan Östra Real i Stockholm, vill 
vi få en förståelse för hur lokala trender uppstår och utvecklas över tiden bland ungdomar i 
Stockholm.  
 
Vi tror att denna uppsats kan vara av intresse för företag (främst inom modebranschen, men även 
inom andra branscher) som önskar nå ut till ungdomar, eller företag som har ett intresse av hur 
kännedom och preferenser kring produkter och varumärken i allmänhet kan spridas på annat sätt 
än genom traditionell reklam. Vi antar att lokala trender i hög grad kan påverka imagen av ett 
varumärke. Kunskap om hur dessa typer av trender skapas, sprids och utvecklas över tiden kan 
därför vara värdefulla för företagen i arbetet att försöka påverka, styra eller ta tillvara på sådana 
tillfällen.  
 

1.3  Syfte 
 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur lokala klädtrender uppstår, sprids och avtar 
bland eleverna på Östra Real. Vi har sökt ta reda på vem och vad som influerar Östra Reals 
elever i deras val av klädsel, och deras associationer till olika varumärken. Vi har även velat 
undersöka vilken roll bratskulturen har i att skapa och sprida dessa trender. Dessutom har vi velat 
ta reda på hur eleverna använder klädkonsumtion för att skapa sig en egen identitet. 
 
Utifrån detta har vi velat skapa oss en förståelse för hur lokala klädtrender uppstår och utvecklas 
över tiden bland ungdomar i Stockholm. På det sättet har vi velat bilda oss en uppfattning om 
huruvida företag kan förutspå, kontrollera och ta tillvara på lokala klädtrender bland ungdomar.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Ursprungskälla: Simmel (1904) Fashion. I International Quarterly 10, 1904. Refererad i Barnard (1996) Fashion 
as Communication; Craik (1994) The Face of Fashion: Cultural Studies in Fashion; Corrigan (1997) The Sociology 
of Consumption: an introduction; Davis (1992) Fashion, Culture, and Identity; Solomon och Rabolt (2003) 
Consumer Behavior in Fashion, s. 20.  
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2  METOD 
 

2.1  Empiriskt angreppssätt  
 
Hur ungdomar förhåller sig till mode och trender upplever vi som en mycket subjektiv 
frågeställning. Trender och mode är någonting som vi tror att den individuella eleven upplever 
och tolkar utifrån sin föreställningsram, baserad på erfarenheter och förutfattade meningar, 
liksom uppfattningar om vad som förväntas av deras omgivning. Då det är denna personliga 
tolkning och de beslut som denna sedan ligger till grund för, som vi vill studera närmare, har vi 
valt att använda oss av en kvalitativ och tolkande ansats. 
 
Sociala fenomen kan förstås med hjälp av samband mellan personers beteenden, och deras 
föreställningsramar och personliga tolkningar av verkligheten.11 Denna uppsats behandlar sociala 
fenomen, såsom moden, trender, konsumtion och kulturer inom subgrupper. För att erhålla en 
förståelse för ungdomars konsumtionsbeteende och de underliggande orsakerna till detta, tror vi 
därför att det krävs en typ av information från respondenterna som vi anser är svår att erhålla 
genom rent statistiska undersökningar. Vår förhoppning är att det resultat vi kommer fram till, 
och de tolkningar vi gör av detta, kan ge ökad kunskap och förståelse kring fenomenen 
ungdomstrender och lokalt mode. Vår målsättning är att identifiera tendenser, strömningar och 
mönster, snarare än att åstadkomma precisa beskrivningar av samband mellan olika statistiska 
variabler. Vi vill få en ökad förståelse för elevernas tankar och känslor kring ett fenomen, varpå 
kvalitativa studier är mest lämpade12. 
 

2.2  Urval  
 
Vi har i vår studie valt att utgå ifrån gymnasieskolan Östra Real i Stockholm. Östra Real är en av 
få gymnasieskolor belägna på Östermalm, en stadsdel i Stockholms innerstad som är vida känd 
för att befolkas av personer med god ekonomi. Det finns ytterligare ett antal skolor i Stockholms 
innerstad, som även de har rykte om sig att vara ”snobbiga”, ”brattiga” eller ”överklass”, och där 
bratskulturen har ett relativt starkt fäste (såsom t.ex. Enskilda Gymnasiet och Viktor Rydbergs 
Gymnasium). Östra Real är dock en av de mest välkända skolorna, och har i Stockholm kommit 
att bli litet av ett begrepp för att beskriva denna typ av skolor. Östra Real är förvisso en 
kommunal skola som tar in elever från hela Stor-Stockholm, varför man inte automatiskt kan 
anta att alla elever där kommer från välbärgade hem. Dock är platserna mycket eftertraktade, 
varför intagningskraven är betygsmässigt höga, något som ytterligare bidrar till att förstärka 
bilden av Östra Real som en skola för eliten.  
 
Med denna uppsats ämnar vi skapa en förståelse för klädkonsumtionen bland ungdomar som 
studerar på innerstadsskolor i Stockholm, vilka ligger i välbärgade områden, och i vilka 
bratskulturen förekommer i en betydande utsträckning. Som vi tidigare nämnt, menar vi att dessa 
elever kan anses utgöra en subkultur, då bl.a. de moden som förekommer bland dem skiljer sig 
från dem som förekommer på många andra skolor i staden. I vårt försök att skapa oss en 

                                                 
11 Seymour (1992) Marknadsundersökningar med kvalitativa metoder. 
12 Patel och Davidson (1994) Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning. 
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förståelse för denna subkultur får Östra Real agera exempel på en sådan skola. Givetvis kan det 
inte antas att resultaten från denna studie av Östra Real i alla avseenden kan hänföras till övriga 
skolor av detta slag (såsom Enskilda Gymnasiet eller Viktor Rydberg). Kulturen kan tänkas 
variera mer eller mindre mellan dessa skolor. Vi tror dock att en studie av ett antal elever på 
Östra Real kan ge en ökad förståelse för hur ungdomar resonerar kring sin konsumtion av kläder. 
Detta kan resultera i intressant information som är relevant för att förstå inte bara elever på Östra 
Real, men även andra ungdomar som har en liknande livsstil som dem som går på Östra Real, 
liksom andra ungdomsgrupper, och deras konsumtionsbeteenden och tankegångar kring mode.  
 
Vi kommer att benämna ungdomarna ur denna subkultur som innerstadsungdomar eller 
ungdomar från innerstaden. Vi menar dock inte att denna subkultur existerar bland samtliga 
gymnasieskolor i Stockholms innerstad, och därmed inte heller att denna subkultur innefattar alla 
de ungdomar som går på en innerstadsskola. Det finns skolor i Stockholms innerstad som skiljer 
sig markant från Östra Real och där andra kulturer och livsstilar är dominerande. Snarare syftar 
vi med begreppet innerstadsungdomar på, som tidigare nämnts, de elever som går på 
gymnasieskolor som ligger i innerstaden, och där (element ur) bratskulturen förekommer i en 
större utsträckning.  
 

2.3  Metodval 
 

2.3.1  Primärdata  
 
Då väldigt lite tidigare skrivits om klädkonsumtion specifikt inom den unga bratskulturen i 
Stockholm, bygger vår uppsats till stor del på primära undersökningar av målgruppen. I syfte att 
erhålla en ökad förståelse för målgruppens modekonsumtion, har vi valt att utföra en 
enkätundersökning samt diskussioner i fokusgrupper. Även primärdata från personer som inte 
ingår i den studerade målgruppen, men som har särskilda kunskaper inom ämnesområdet, har 
inhämtats genom intervjuer.  
 

2.3.1.1   Enkätundersökning  
 
Vi har utfört en enkätundersökning bland 168 elever. Den var av främst kvalitativ natur med 
öppna frågor, i syfte att införskaffa kunskap om elevernas personliga åsikter och attityder. De 
öppna frågorna har gjort det möjligt för respondenterna att själva fritt formulera sina svar. 
Genom att inte låsa respondenterna till några fåtal i förväg givna svar, har vi hoppats kunna få 
mer givande och nyanserad information, än om vi använt oss av slutna frågor.  
 

2.3.1.2  Fokusgrupper  
 
Då uppsatsen behandlar mode och trender inom en specifik subkultur, har vi även valt att utföra 
fokusgrupper där ett mindre antal elever tillsammans fått diskutera synen på ämnet. Två 
fokusgrupper genomfördes: en med fyra pojkar och en med sex flickor.  
 
Fokusgrupper är lämpliga då man vill erhålla information som berör en grupps kulturella 
intressen, och då information om gruppen snarare än detaljer om individen är av intresse.13 De 
                                                 
13 Wibeck (2005) Fokusgrupper. Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. 
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lyfter fram gemensamma och kulturellt förankrade föreställningar och attityder. De är också 
givande då man önskar förstå hur människor beter sig, (eller påstår att de beter sig), samt 
motiven till detta handlande. Fokusgrupper har vidare positiva gruppdynamiska effekter; 
respondenterna kan tillsammans resonera sig fram till åsikter och idéer, och styrs i mindre 
utsträckning av dem som ställer frågorna.14 Vår förhoppning har varit att respondenterna, genom 
att under förhållandevis fria former interagera med varandra, ska ha letts in att diskutera aspekter 
av deras modekonsumtion, som är av intresse för vår studie, men som kan vara svåra att komma 
åt genom ”ytligare” frågeställningar i enkäter eller personliga intervjuer.  
  

2.3.1.3  Intervjuer med experter  
 
Utöver den empiriska studien av målgruppen har vi genomfört intervjuer med personer som 
besitter särskilda kunskaper om mode respektive Stureplanskulturen. Alexander Schulman är 
chefredaktör på Stureplan.se, som är en webbplats med tillhörande tidskrift, vilka behandlar 
kulturen kring Stureplan i Stockholm, och som riktar sig till unga människor som rör sig i dessa 
kretsar. Ulla Brück är universitetslektor på etnologiska institutionen på Stockholms universitet, 
och kursansvarig för kursen Kläder, kropp och identitet på samma universitet.  
 

2.3.2  Sekundärdata  
 
Det empiriska materialet kompletteras med teorier inom marknadsföring och modesociologi. 
Litteraturen tillämpas på våra empiriska studier i syfte att diskutera och förklara beteendemönster 
hos den undersökta populationen, samt för att utgöra grunden till en möjlig 
marknadsföringsstrategi. 
 

2.4  Perspektivval och val av termer  
 
Termen brats kan uppfattas som ett värdeladdat ord, vilket kan leda till negativa såväl som 
positiva associationer. Kring Stureplan tycks det ha kommit att bli en vedertagen term som 
associeras till en extravagant livsstil, klass och stil, och som man med stolthet använder för att 
beskriva sig själv med.15 Utanför bratskretsar används termen dock ofta på ett nedlåtande sätt, för 
att beskriva snobbiga och utseendefixerade personer med ett behov av att skylta med sin 
rikedom.16 Vi använder termen endast för att beskriva en grupp individer som vi anser kan länkas 
samman och som utgör en form av subkultur i och med bl.a. likasinnade livsstilar, utseenden och 
umgängeskretsar.  
 
Att referera till olika sociala klasser kan också uppfattas som stötande. Användningen av denna 
term anser vi dock vara viktig i syfte att förstå och förklara bratskulturen. Social klass anses ha 
en viktig betydelse i marknadsföringssammanhang,17 bland annat då medlemmar ur olika sociala 
klasser besitter skilda livsstilar, konsumtionsbeteenden, och motivationsmönster.18

                                                 
14 Wibeck.  
15 Detta syns tydligt på bl.a. Internet-siter som rapporterar från Stureplans-världen, och som vänder sig till besökare 
av krogar och butiker i området. Se t.ex. Stureplan.se, Sthlmvip.com. 
16 Detta är bland annat tydligt i resultatet av våra empiriska undersökningar. Se vidare kapitel 4.  
17 Solomon et. al. (2002) Consumer Behaviour. A European Perspective, s. 383; Mowen och Minor (1998) 
Consumer Behavior, s. 605. 
18 Mowen and Minor, s. 605. 
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En del av den litteratur vi valt att använda oss av utgår ifrån ett annorlunda perspektiv än vad 
marknadsföringslitteraturen gör. Böcker inom sociologin och kulturvetenskapen behandlar 
begreppet klass ur ett annorlunda perspektiv, och kopplar ofta ihop detta med termer såsom makt 
och ideologi. Användningen av denna typ av litteratur kan ge oss en mer nyanserad och 
djupgående bild av det fenomen vi studerar. Vi vill dock poängtera att vi främst utgår från ett 
marknadsföringsperspektiv i denna uppsats. Vi gör således inte heller någon analys eller 
värdering av de politiska eller institutionella orsakerna till olika sociala klassers existens. 
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3  TEORI 
 
 
Konsumtion och konsumentbeteenden har i forskningen behandlats ur olika perspektiv. Särskilt 
inom sociologin har man genom olika teorier länge diskuterat orsaker till moden och 
klädkonsumtion. Inom den företagsekonomiska forskningen har man byggt vidare på dessa 
teorier och dragit slutsatser om hur dessa kan utnyttjas i marknadsföringssammanhang.   
 
I detta kapitel redogör vi för det material vi anser vara relevant för ämnesområdet vi valt att 
studera. Vi börjar med att förklara ett antal vanligt förekommande begrepp som beskriver 
livscykler inom modevärlden. Därefter redogör vi för ett antal teorier om hur trender i allmänhet 
uppstår och sprids. En beskrivning av ett antal företagsekonomiska teorier om gruppinflytande 
och social klass, och dessas betydelse för konsumtionsbeteenden är också inkluderad. Vidare 
redogör vi i korta drag för sociologen Bourdieus begrepp kapital och habitus, samt gör en 
beskrivning av hur man ur ett sociologiskt perspektiv förklarat hur kläder och moden används i 
olika sociala syften, såsom för identitetsskapande och konstruering och bevarande av status, 
roller, gruppindelningar och klasskillnader. Slutligen redogör vi för forskning som gjorts kring 
tonårsmarknaden som marknadssegment har också gjorts.  
 

3.1  Produktlivscykeln  
 
Kotler 19  beskriver hur en ny produkt utvecklas genom en stegsekvens, vilken börjar med 
introduktion och fortsätter vidare genom tillväxt, mognad och nedgång. Denna stegsekvens är 
känd som produktlivscykeln och hör ihop med förändringar i en produkts marknadssituation, 
vilka påverkar den aktuella marknadsstrategin och marknadsmixen. 
 
I introduktionsstadiet försöker företaget bygga upp produktmedvetenhet hos konsumenterna, 
samt utveckla en marknad för produkten. Varumärkesbyggande och juridiskt skydd för 
produkten i alla avseenden byggs med fördel i denna fas av produktlivscykeln. Priset sätts här 
tämligen lågt för att penetrera marknaden och vinna marknadsandelar.  
 
I tillväxtfasen söker företaget bygga en lojal konsumentkrets, samt utöka marknadsandelen. 
Produktkvaliteten upprätthålls, och ytterligare tillbehör och tjänster kopplas till produkten. 
Prisnivån är konstant, då företaget åtnjuter en tillväxt med väldigt lite konkurrens. Fler 
distributionskanaler läggs till, då efterfrågan ökar och allt fler konsumenter accepterar produkten.  
 
Mognadsfasen innebär att försäljningstillväxten minskar och konkurrensen från liknande 
produkter ökar. Huvudmålet i denna fas är att försvara sin marknadsandel, samtidigt som man 
maximerar vinsten. Produktegenskaperna förbättras eller individualiseras för att differentiera 
produkten från konkurrenternas. Man kan här också överväga att sänka priset för att upprätthålla 
marknadsandelen. Distributionen är mer intensiv för att uppmuntra konsumenter att köpa den 
aktuella produkten istället för konkurrenternas. 
 
I nedgångsfasen kan man antingen upprätthålla produkten och försöka hitta nya användningssätt 
eller skapa fler tillbehör; successivt minska kostnaderna genom att upprätthålla de ansträngningar 
                                                 
19 Kotler (2003) Marketing Management, s. 328ff. 
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som redan gjorts på en konstant nivå; eller helt sluta sälja produkten för att istället koncentrera 
sig på nya projekt.  
 

3.1.1  Mode, stil, trend, fluga och klassiker  
 
Fem särskilda typer av livscykler beskrivs med begreppen stil, mode, trend, fluga och klassiker. 
Stil är ett grundläggande och utmärkande sätt att uttrycka sig själv och sin personlighet på.20 Det 
är en specifik kombination av attribut som särskiljer ett föremål från andra föremål inom samma 
kategori. T.ex. återfinns kjolar i olika stilar, såsom minikjolar och ballongkjolar. En stil kan 
existera i flera generationer och vara olika ”inne” under olika perioder. Den kan leda till ett mode, 
en trend eller fluga under en viss period, beroende på hur långlivat acceptansen för denna stil 
är.21  
 
En stil som är accepterad eller populär bland ett stort antal människor under en viss period, utgör 
ett mode. Trender beskrivs som en riktning, som tyder på att en stil börjar bli accepterat inom en 
vidare krets, och som möjligtvis så småningom kan bli ett mode, om det sprider sig till en större 
publik och anses accepterat under en längre tid.22 Flugor, (eng. fads), är mer kortlivade. De är 
stilar som snabbt blossar upp i en del av samhället, mycket hängivet anammas, snart når sin 
popularitetstopp och lika fort ebbar ut. Flugors livscykel är således kort, och de drar ofta till sig 
endast en begränsad grupp av hängivna efterföljare, vars syfte är att med hjälp av trenden skilja 
sig från mängden. Flugor överlever inte, eftersom de oftast inte tillfredsställer ett verkligt 
behov.23 De anammas ofta som ett resultat av en impuls, och föregås således inte av någon 
rationella beslutsprocess.24 Andra stilar blir å andra sidan betraktade som klassiska. Det innebär 
att de upplevs som acceptabla eller som ”god smak” i flera olika sammanhang, och att de håller 
sig kvar i modet under en lång tid.25   
 
Moden genomgår enligt Kotler fyra stadier: distinctiveness, emulation, mass-fashion och decline. 
En modecykels livslängd är svårförutsägbar. Vissa menar att modecykler dör ut därför att de 
representerar en kompromiss (konsumenten tvingas välja bort vissa praktiska funktioner till 
förmån för trendriktighet) och för att trendriktiga plagg gör det svårt för konsumenter att känna 
sig unika. Man menar att ett mode kan dö ut för att alldeles för många konsumenter tar det till sig, 
vilket gör att andra väljer bort det. En viss modecykels livslängd kan även bero på till vilken grad 
modet möter ett genuint behov, hur väl det sammanfaller med sociala företeelser i samhället, hur 
det tillfredsställer sociala normer och värden, samt hur väl det sammanfaller med den 
teknologiska utvecklingen.26

 
Liknande faktorer spelar roll för huruvida en stil i över huvud taget har möjligheten att bli ett 
mode eller en längre trend, eller om det däremot snarare begränsas till att vara en fluga. En stil 
som överensstämmer väl med förändringar i konsumenternas livsstil, som erbjuder någon form 
av fördelar, och som kan individualiseras, har bättre förutsättningar att bli ett mode eller en lång-
livad trend.27

 

                                                 
20 Kotler, s.329. 
21 Solomon och Rabolt (2003) Consumer Behavior in Fashion, s. 6-17. 
22 ibid.  
23 Kotler, s. 330; Solomon & Rabolt, s. 15.  
24 Solomon och Rabolt, s. 16. 
25 Solomon och Rabolt, s. 13. 
26 Kotler, s. 329. 
27 Solomon och Rabolt, s. 16-17. 
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3.2  Trenders uppkomst 
 
En av de böcker som vi har ansett vara central för vår frågeställning är Malcolm Gladwells Den 
tändande gnistan28, vilken visserligen är av populärvetenskaplig karaktär, men vilken icke desto 
mindre har väckt vårt intresse för att studera ämnet trender närmare. Gladwell lägger fram en 
teori om hur vissa subtila, och vid en första anblick betydelselösa, handlingar eller händelser kan 
leda till att trender uppkommer och plötsligt sprider sig på ett explosionsartat sätt. Detta kan 
handla om idéer, åsikter, produkter eller sociala fenomen, som plötsligt får ett enormt genombrott.  
 
Uppkomsten av olika typer av trender, såsom klädtrender som uppstår inom en subkultur för att 
så småningom bli ett landsomfattande mode, liknas vid epidemier. Budskap och idéer, trender 
och produkter sprids precis som virus på ett löpeldsartat sätt, och kan åstadkomma en betydligt 
snabbare och mer omfattande spridning än vad traditionell marknadsföring kan göra. Gladwell 
menar att dessa epidemier utlöses som resultat av en s.k. tändande gnista (eng. tipping point). 
Han menar att små faktorer under vissa omständigheter, plötsligt och oväntat, kan medföra en 
drastisk förändring i samhället. Med begreppet tändande gnista, vill Gladwell förklara att ett en 
till synes obetydlig händelse (såsom en viss förändring i samhället eller en individs konsumtion 
av en specifik produkt), kan åstadkomma stora förändringar, då det förekommer i en tillräckligt 
stor utsträckning eller kombineras med vissa andra händelser. Vid en viss punkt når man den 
tändande gnistan, som triggar denna trends stora genombrott.  
 
Gladwell menar att epidemier är en funktion av tre faktorer, som ensamma eller i kombination 
med varandra bidrar till att en epidemi uppstår. Han kallar dessa tre förutsättningar för Lagen om 
de få, Klibbighetsfaktorn respektive Sammanhangets makt.  
 
Enligt 80/20-principen, som ofta citeras av ekonomer, utför 20 procent av deltagarna i en specifik 
situation 80 procent av arbetet att åstadkomma en förändring. Gladwell menar dock, med Lagen 
om de få, att epidemier sprids med hjälp av endast någon enstaka procentandel av den totala 
populationen inom en grupp. Detta lilla antal människor sprider ryktet om en trend genom sina 
sociala kontakter, sin entusiasm, och sin personlighet. Budskapets ”klibbighet”, d.v.s. hur lätt 
budskapet är att komma ihåg, glömma bort och föras vidare, är här en viktig faktor för hur stor 
epidemin kommer att växa sig och hur snabbt den sprids. Sammanhangets makt är också viktig 
för trenders förmåga att sprida sig, såtillvida att omständigheterna, villkoren och särdragen i den 
miljö i vilken epidemierna uppstår och sprids, starkt påverkar hur människor handlar.  
 

3.2.1  Word of mouth  
 
Solomon et.al.29 har efter en genomgång av ett antal studier konstaterat att word of mouth ofta 
spelar en avgörande roll i konsumenters köpbeslut. 80 procent av alla köpbeslut påverkas av att 
någon direkt har rekommenderat en produkt eller tjänst till konsumenten. Andras åsikter kan till 
och med vara mer betydelsefulla än konsumentens egna uppfattningar. Word of mouth – 
kommunikation är således många gånger ett mycket effektivt marknadsföringsverktyg, då många 
uppfattar att information som erhålls genom bekanta eller andra som vi pratar direkt med, är mer 
pålitlig än de budskap som sänds genom traditionella marknadsföringskanaler. Förtroendet för 
institutioner har sjunkit, kändisar anses vara opålitliga, och konsumenter är i allmänhet skeptiska 
till alla typer av kommersiell kommunikation, varpå familjemedlemmar och vänner blir allt 

                                                 
28 Gladwell (2000) Den tändande gnistan. Hur små faktorer kan förändra världen.  
29 Solomon et.al., s. 318. 
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viktigare källor för produktinformation. Word of mouth innebär också ett socialt tryck att handla 
efter dessa rekommendationer, på ett sätt som reklam inte kan åstadkomma.  
 
Reklam har visat sig vara effektivt när det gäller att förstärka redan existerande 
produktpreferenser, medan det har begränsad förmåga att skapa nya preferenser hos 
konsumenterna. Även om varumärkeskännedom kan uppnås genom informella källor, spelar 
word of mouth en viktig roll i utvärderingen och acceptansen av ett märke eller en produkt.  
 
Engel et. al.30 menar att samtal om modekonsumtion ofta uppstår som en följd av att det finns 
konsumenter med ett stort intresse för mode. Somliga av dessa inleder samtal om modeprodukter 
i ett försök att erhålla beundran från andra för sin kunskap.  
  

3.3  Gruppinflytande  

 

3.3.1  Referensgrupper  
 
Så kallade referensgrupper anses inom marknadsföringen ha en betydande roll, då de har 
förmågan att påverka köpbeslut och preferenser hos enskilda konsumenter.  
 
Solomon et.al. definierar i Consumer Behavior. A European Perspective begreppet referensgrupp 
som en verklig eller imaginär individ eller grupp som påverkar en annan individs åsikter, 
ambitioner och beteenden.31 Dessa referensgrupper kan utgöras av t.ex. familj, vänner, kändisar 
eller politiska partier. 
 
Solomon och Rabolt identifierar tre olika typer av inflytande som referensgrupper har 
beträffande klädsel och moden; informationsinflytande, utilitaristiskt inflytande och 
värdeuttryckande inflytande.32 Informationsinflytande innebär att konsumenter söker och tar till 
sig information, erfarenheter och kunskap om varumärken ifrån experter, 
konsumentorganisationer och bekanta. Utilitaristiskt inflytande uppstår då konsumentens beslut 
att göra ett köp påverkas av dennes vilja att tillfredsställa vänners, familjers och kollegors 
förväntningar på denne. Värdeuttryckande inflytande handlar om att individer upplever att 
användandet eller konsumtionen av ett visst varumärke förstärker den bild som andra har av 
henne eller honom. Konsumenten utgår ifrån att de som konsumerar en viss produkt besitter vissa 
åtråvärda egenskaper, och att dessa personer är beundrade eller respekterade av omgivningen. 
Man upplever vidare att konsumtionen av vissa varor kommunicerar individens aspirationer och 
önskningar om vem och vad denne person vill vara. 
 
Vi tenderar att jämföra oss med och ta efter människor som liknar oss själva. Individer som vi 
kan identifiera oss med och som därmed påverkar oss kallas för identificational reference groups. 
Människors förmåga att ingå i en konsuments identificational reference group beror på ett flertal 
olika faktorer. Bland annat påverkar den fysiska strukturen starkt vilka vi lär känna och hur 
populära vi är bland andra. Ju mer folk vi har runt omkring oss desto större är sannolikheten att 
relationer bildas med andra. En annan viktig faktor är the mere exposure phenomenon, som 
innebär att vi lär oss att tycka om något helt enkelt för att vi exponeras mycket och ofta för det. 
                                                 
30 I Solomon och Rabolt, s. 412.  
31 Solomon et.al., s. 303. 
32 Solomon och Rabolt, s 392. Se även Solomon et.al., s. 304. 
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En tredje faktor är i vilken utsträckning medlemmarna i en grupp känner samhörighet och 
värdesätter sitt medlemskap i gruppen. Ett sätt att åstadkomma en starkare känsla av samhörighet 
och en större uppskattning av sitt medlemskap i gruppen är att begränsa möjligheten till 
medlemskap inom gruppen.33  
 
Referensgrupper har större påverkan vid köp av lyxartiklar än vid köp av nödvändigheter, 
eftersom produkter som konsumeras av andra orsaker än att de är rent nödvändiga i högre grad 
reflekterar konsumentens individuella smak och preferenser. Referensgruppers betydelse är även 
större i de fall då produkterna i fråga är synliga för andra eller kan betecknas 
som ”skrytkonsumtion” (eng. conspicious consumption, ett uttryck som myntades av sociologen 
Thorstein Veblen).34    
 
Referensgruppers förmåga att påverka innebär att de besitter någon form av makt över andra. 
Solomon et.al. redogör för ett antal olika typer av makt som kan ligga till grund för en 
referensgrupps förmåga att influera andra. Referensmakt innebär att en referensgrupp påverkar 
andras preferenser på grund av att andra beundrar denna grupps egenskaper och önskar ta efter 
dessa genom att imitera referensgruppens beteende, vilket kan yttra sig i t.ex. klädstil eller 
fritidsaktiviteter. En referensgrupp kan besitta informationsmakt genom att ha verklig eller 
inbillad tillgång till information om vad som är rätt och riktigt. Ett exempel på detta är hur 
moderedaktörer på tidskrifter anses ha speciell kunskap om vilka kläder som är de rätta, och 
därmed har stor makt över läsarnas preferenser. Belöningsmakt innebär att en referensgrupp har 
möjligheten att erbjuda någon form utav uppskattad belöning, såsom social acceptans, som ofta 
är belöningen för att ha köpt en produkt som förväntas användas inom gruppen.35

 
Samtidigt som det finns referensgrupper som uppmuntrar till vissa beteenden, förekommer även 
så kallade negativa referensgrupper, som utgörs av de grupper eller personer som en konsument 
vill distansera sig ifrån. Detta kan åstadkommas genom att konsumenten undviker att använda 
eller köpa produkter och märken som kan associeras med denna grupp. Negativa referensgrupper 
är viktiga att beakta, då det för många konsumenter är lättare att artikulera vad man inte vill ha, 
än att säga vad man faktiskt vill ha.36  
 

3.3.2  Anpassning till gruppen  
 
Solomon et.al. beskriver ett antal anledningar till att individer anpassar sitt beteende efter andra. 
Bland annat nämns rädslan för att bli avvisad eller straffad för beteenden som avviker från 
gruppens, som en möjlig orsak. En person som är hängiven sin grupp och värdesätter sitt 
medlemskap till denna visar större motivation till att följa gruppens regler. Personer som känner 
ett stort behov av att identifiera eller förstärka den bild som omgivningen har av denne, tenderar 
också att anpassa sig i större utsträckning till gruppen.37  

                                                 
33 Solomon et. al., s. 306.  
34 Urpsrungskälla : Veblen, Thorstein (1899) Theory of the Leisure Class. New York: Macmillian. Refererad i 
Solomon et.al., s. 310.  
35 Solomon et. al., s. 312. 
36 Solomon et. al., s. 306.  
37 Solomon et.al. s 314. 
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3.3.3  Opinionsledare  
 
Inte alla har lika stort inflytande över preferenser och köpbeslut. Människor som har stor kunskap 
om produkter, vilkas råd tas på allvar och som har en förmåga att frekvent påverka andras 
attityder och beteende, kallas opinionsledare. De påverkar ofta vilka varumärken som anses rätt 
inom en viss kategori. 38  
 
Opinionsledare är ofta socialt aktiva och betydligt involverade i samhället, och innehar därmed 
en legitim ställning som påverkare. De tenderar att ha liknande värderingar som de konsumenter 
som de har inflytande över. Deras utbildning och sociala status är ofta något högre än deras 
efterföljare, dock inte så pass mycket att de kan anses tillhöra en högre klass. En opinionsledare 
kan genom att anamma ett plagg skänka detta en hög status inom sin grupp.39  
 

3.4  Social klass  
 
Social klass är ett begrepp som ofta är av stort intresse i marknadsföringssammanhang. I alla 
samhällen återfinns hierarkiska strukturer, som delar upp invånarna i olika klasser. Solomon 
et.al. 40  föreslår att social klass påverkas av en rad olika variabler, såsom inkomst, 
familjebakgrund, arbete och utbildningsnivå. Medlemmar ur en viss social klass har liknande 
sociala status inom sitt samhälle, liknande arbeten, och på grund av likheter i inkomst och smak, 
liknande livsstilar. De tenderar även att socialisera med varandra och delar liknande värderingar 
och idéer. 
 
Konsumtion kan användas för att förflytta sig uppåt i den sociala hierarkin och för att visa upp 
denna uppgradering för andra. Sociologen Thorstein Veblen föreslog att en väsentlig anledning 
till konsumtion är viljan att uppvisa makt och rikedom och på så sätt skapa avund hos andra.41 
Samtidigt föreslår Solomon et.al. att en del medlemmar ur de övre klasserna konsumerar 
produkter som från början associeras med ”otrendighet”, för att på så sätt markera att de är så 
medvetna och har sådan status att de inte behöver statussymboler för att hävda sig. Detta menar 
Solomon et.al. är anledningen till att t.ex. slitna jeans blivit vanliga bland överklassen.  
 
Mowen och Minor tar också de upp begreppet social klass i boken Consumer Behavior. Denna 
bok utgår främst ifrån förhållandena i det amerikanska samhället och modellerna och teorierna i 
denna kan därmed inte alltid appliceras rakt av på den svenska marknaden. Många 
grundläggande idéer som Mowen och Minor beskriver angående social klass anser vi dock kan 
ge en fingervisning om tendenser och förhållanden i det svenska samhället, varför denna bok 
ändå är intressant för denna studie.  
 
Mowen och Minor 42 beskriver sociala klasser som relativt permanenta grupperingar i samhället, 
som definieras utifrån både verkliga och perceptuella faktorer. Dels kan dessa grupper särskiljas 
med avseende på olikheter i status, ekonomiska resurser, egendomar, utbildning, och värderingar, 
och dels uppfattas dessa grupper besitta olika grader av prestige, makt och privilegier. Liksom 
                                                 
38 Solomon et. al., 323. 
39 Solomon och Rabolt, s. 416.  
40 s. 380-385, 398. 
41 Ursprungskälla:Veblen, Thorstein (1899) Theory of the Leisure Class. New York: Macmillian. Refererad i 
Solomon et.al., s. 395.  
42 s. 605 - 612. 

 18



- BRATSJACKOR OCH FÖRORTSLOGGOR -  

Solomon et.al. menar Mowen och Minor att medlemmarna ur en viss social klass tenderar att 
socialisera med varandra i större utsträckning än de umgås med medlemmar ur andra klasser.  
 
Konsumentens sociala klass influerar starkt dennes livsstil, och indikerar samtidigt dennes 
resurstillgångar. Människor konsumerar ofta produkter och tjänster för att demonstrera 
tillhörighet i en viss social klass, till exempel genom att köpa produkter som medlemmar ur 
andra sociala klasser har svårt att få tillgång till eller på ett effektivt sätt utnyttja. Konsumtion 
används även för att förflytta sig inom den sociala hierarkin. Mowen och Minor menar att det 
krävs ett visst ”kluster” av produkter som konsumenten behöver för att effektivt kunna ta på sig 
en specifik social roll.  
 
Social klass är sammankopplat med inkomst, på så sätt att människor med högre inkomst 
tenderar att ha högre utbildning, mer prestigefyllda arbeten och dyrare bostäder. Människor som 
tillhör samma sociala klass har också ofta liknande konsumtionsmönster baserat på deras relativa 
inkomst. 43 Solomon et.al. poängterar dock att inkomst som ensam variabel inte är en tillräckligt 
bra indikator på social klass. En persons sociala status beror inte endast av hur mycket pengar 
denna spenderar, utan även på vilket sätt detta görs. Även inom en och samma sociala klass kan 
det dessutom finnas olika rangordningar på medlemmarna, baserat på t.ex. självuppnådd 
respektive ärvd status, eller gamla och nya pengar.44  
 
När det gäller konsumtionen av dyrare produkter som indikerar status, såsom kläder, har det visat 
sig att uppgifter om social klass i kombination med uppgifter om inkomst är den bästa indikatorn 
för att förutse köpbeteenden.45  
 

3.5  Kapital och habitus enligt Bourdieu 
  
Sociologen och kulturantropologen Pierre Bourdieu46 menar att samhället är uppbyggt av slutna 
maktstrukturer som är hierarki- och klasstrukturerade. Genom att studera och analysera händelser 
i människors vardagsliv, såsom skola, familj och arbete vill Bourdieu visa hur samhällets struktur 
är uppbyggd och vilka faktorer som skapar villkoren för dess fortlevnad. Genom ett antal 
nyckeltermer beskriver Bourdieu komplexa sociala fenomen enligt nedan. 
 

3.5.1  Kapital 
 
Enkelt uttryckt är kapital immateriella och materiella tillgångar eller resurser som tillmäts 
symboliskt värde. Några av dessa är kulturellt kapital (som är beroende av hur kultiverade och 
vana individer är vad gäller s.k. finkultur), socialt kapital (släktband, vänskapsförbindelser, 
kontakter med gamla skolkamrater och kåranda) och ekonomiskt kapital (materiella tillgångar 
samt kännedom om ekonomins spelregler). Det väsentliga i Bourdieus resonemang kring kapital 
är att en tillgång, vilken som helst, fungerar som symboliskt kapital i de sammanhang där den 
tillerkänns värde. Individer (eller agenter som Bourdieu kallar det) i samhället styrs av att 
investera i olika symboliska kapital. Vad som är betydelsefullt bestäms dock inte utifrån en 

                                                 
43 Mowen och Minor, s. 609. 
44 Solomon et. al., s. 380 - 386, 393. 
45 Mowen och Minor, s. 609. 
46 Urprungskälla: Bourdieu (1984) Distinction: a Social Critique of the Judgement of Taste. Refererad i Corrigan 
(1997).  
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individuell process utan snarare utifrån den sociala gruppens uppfattningar. En viss typ av 
utbildning kan till exempel i vissa grupper vara mer betydelsefull än andra, likaså en viss 
kombination av klädesplagg. I modeskaparens värld är det ”den goda smaken” som är det 
symboliska kapitalet och det som medlemmarna brinner för. 
 

3.5.2  Habitus 
 
Med habitus avses system av dispositioner eller regelverk som tillåter människor att handla, 
tänka och orientera sig i den sociala världen. Dessa system av dispositioner är resultatet av 
sociala erfarenheter, kollektiva minnen och sätt tänka. Begreppet kan förklaras som de nedärvda, 
medvetna och omedvetna, sätt att reagera och handla, som individer skaffar sig tidigt. Habitus är 
en av det symboliska och kulturella kapitalets existensformer, vid sidan av materiellt kapital. Det 
visar individers förhållningssätt och attityder och lägger grunden för deras handlingsval. 
Skillnader i människors habitus kan enligt Bourdieu i först hand relateras till sammansättningen 
av deras ärvda och förvärvade kapital. Den habitus som en individ är bärare av bestäms av såväl 
dennes sociala bakgrund, nuvarande situation som framtidsutsikter. Habitus anses vara så pass 
djupt rotat i människor att de är mycket svåra att ändra på. Att ta till sig ett annat habitus än det 
man ursprungligen har, anses med andra ord näst intill omöjligt.  
 
I en individs eller grupps samlade egenskaper och egendom och i de praktiker där individen eller 
gruppen särskiljer sig finns en systematik. Denna systematik finns dock endast om skälet till 
systematiken existerar i den ursprungliga habitus. Bourdieu kallar detta för smak. För Bourdieu 
är smaken böjelsen för och förmågan att (materiellt och/eller symboliskt) tillägna sig en bestämd 
klass av klassificerade och klassificerande objekt eller praktiker. Med andra ord skapar habitus 
de för individens livsstil grundläggande egenskaperna. 
 

3.6  Varför konsumerar vi kläder?  
 
Som framgått av Solomon et.al.s redogörelse för referensgruppers betydelse, liksom Veblens 
begrepp conspicious consumption, finns starka åsikter om att konsumtion inte endast har 
funktionella skäl, utan även sociala. Särskilt tydligt är detta i fallet med konsumtion av kläder. 
Nedan redogör vi för ett antal teorier om hur kläder används för att skapa sociala identiteter, 
grupper, roller och hierarkiska uppdelningar i samhället.  
 

3.6.1  Att skapa och kommunicera en identitet och grupptillhörighet genom klädseln  
 
Möjligheten att kommunicera med andra anses inom sociologin vara en av de allra viktigaste 
orsakerna – om inte den mest avgörande – till varför människan under historiens gång använt 
kläder och andra utsmyckningar. Barnard menar att klädsel och mode används för att skapa och 
utbyta betydelser och värderingar47, en process som i sin tur till stor del beror på kulturella 
kontexter och förmågan att förstå sig på kulturella koder och regler involverade.48 Kläders och 
modens huvudsakliga funktion är att fungera som ett medium för att kommunicera medlemskap i 
en kulturell grupp, både till andra medlemmar inom gruppen och till utomstående. Mode, klädsel 
och dräkt fungerar som verktyg genom vilka folk kommunicerar, inte bara sådana saker såsom 

                                                 
47 Barnard (1996) Fashion as Communication. 
48 Schirato och Yell (2000) Communication and Culture: an Introduction 
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personliga känslor och humör, utan också värderingar, hopp, erfarenheter och övertygelser 
tillhörande den sociala grupp de är medlemmar utav.  
 
Men vår klädstil används inte endast för att uttrycka meddelanden om grupptillhörighet och 
sociala och kulturella positioner, de används även för att konstruera dessa. 49  Douglas och 
Isherwood50 menar att vi människor är i behov av hjälpmedel för att förstå oss på saker och ting 
runt omkring oss; på så vis skulle kläder kunna ses som redskap för att förstå sig på världen vi 
lever i. Det handlar med andra ord om ett identitetsbyggande; kläderna används för att konstruera 
ett ”jag”, för att presentera oss själva för vår sociala omgivning. Davis51 talar vidare om en 
kulturellt förankrad ”identitetsambivalens”, en osäkerhet om vilka vi är, vill vara eller borde vara. 
Vi försöker finna vår identitet, och denna osäkerhet, och de experiment och intryck av vilka vi är 
som sökandet medför, är det som lägger grunden för våra val av kläder, och det som 
kommuniceras genom det vi väljer att bära.  
 
Både Barnard och Polhemus52 menar att kläder och mode på så sätt utgör en del av processen att 
bygga upp och återge ett samhälle, och att de fungerar som en del i skapandet av sociala system, 
grupper och identiteter tillhörande medlemmarna inom dessa grupper. De menar att det inte är så 
att folk först blir medlemmar av en grupp och sedan kommunicerar sitt medlemskap genom 
kläder, utan att grupptillhörighet tvärtom är något som förhandlas fram och fastställs genom 
kommunikation, och därmed bland annat med hjälp utav just kläder och mode. 
 

3.6.2  Att skilja på människor och utesluta andra genom klädseln  
 
Kläder och mode kan vara ett sätt att ta reda på och uttrycka vem man är, men ger också 
möjlighet att skilja sig från övriga individer, och på så sätt deklarera en unikhet gentemot andra 
individer och grupper.  
 
Douglas och Isherwood påpekar att medan ting i sig själva är neutrala, är deras 
användningsområden snarare sociala. Klädesplagg i sig själva är på så sätt att betrakta som 
oskyldiga, tills det att man väljer att använda dem – bära dem på vissa sätt, i vissa kombinationer, 
i vissa sammanhang. På kroppen kan plaggen, precis som andra ting, användas antingen 
som ”broar” eller ”stängsel”, som Douglas och Isherwood uttrycker det; antingen för att avgränsa 
eller för att förena. De kan möjliggöra för medlemmar av en grupp att slå sig samman och utbyta 
liknande identiteter, de kan användas för att förena och skapa en plats att mötas på. Eller motsatt, 
för att skilja grupper åt, försäkra sig om att olikheter identiteter bevaras och att dessa identiteter 
hålls åtskilda.  
 

3.6.3  Att konstruera, signalera och bevara klasskillnader genom mode  
 
Inom kulturvetenskapen och sociologin betonas att kulturella utövanden inte är skapade utifrån 
ett socialt system som redan finns där, utan att de snarare är viktiga grundstenar i själva 
uppbyggnaden av systemet.53 Alla grupper inom ett samhälle har en viss position i den hierarki 
som existerar, och ett samhälles kultur skulle kunna ses som en ”process” genom vilket detta 
sociala system kommuniceras och återges. Då mode är ett kulturellt fenomen hävdas det därför 
                                                 
49 Barnard.  
50 Refererade i Barnard.  
51 Davis (1992) Fashion, Culture, and Identity.  
52 Polhemus (1994) Street Style: From sidewalk to catwalk.  
53 Schirato och Yell.  
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att mode och klädsel används, inte bara för att reflektera positioner inom ett system, men även 
för att skapa dessa. Det är inte så att sociala grupper redan har en viss maktposition eller 
klasstillhörighet, och sedan använder sig av kulturell produktion för att reflektera dessa 
positioner – istället menar man att det är just de kulturella utövandena som lägger grunden för 
dessa olika sociala grupper och maktpositioner.54  
 

3.6.3.1  The trickle‐down theory  
 
Sambandet mellan konsumtion och klasstrukturer uppmärksammades av Georg Simmel i början 
av 1900-talet, i och med den välkända och ofta refererade trickle-down theory. Med den menar 
Simmel att modet endast föds bland de övre klasserna och att det endast är något som dessa 
utövar. För de lägre klasserna återstår endast att kopiera elitens stilar snarast möjligt. Överklassen 
är samtidigt mycket måna om att inte bli imiterade, och så snart de lägre klasserna anammat sig 
de övre klassernas klädstil måste de övre klasserna därför finna nya stilar och ett nytt mode. 
Detta för att återinföra ”visuella symboler” för klasskillnader, i syfte att fortsätta kunna markera 
skillnaden mellan ”vi och dem”. De tidigare moderiktiga kläderna förlorar på så sätt sin roll som 
statussymbol och kommer så småningom att betraktas som ”dålig smak” av de övre klasserna.55

 
I Östberg och Borgersons uppsats La Dolce Vita, tas det upp att brats, genom sin exklusiva 
konsumtion, vill visa sig stå över andra samhällsgrupper. Det är inom bratskulturen viktigt att 
visa att man är rik, och inte skäms för att vara det, och därigenom särskilja sig från 
vanliga ”Svenssons”56. Omvärlden tenderar dock att uppmärksamma de trender som anammas 
inom denna subkultur, vilket leder till att dessa trender sprids utanför den invigda kretsen, något 
som i sin tur resulterar i att de till slut överges av bratsen. Enligt Alexander Schulman är detta 
inte endast gällande för skiljelinjen mellan bratskulturen och omvärlden. Även bland bratsen gör 
statusskillnaden sig tydlig genom att skilja på en tidig anhängare av en trend, eller till och med 
dess skapare, och en brat ur den sena majoriteten att acceptera trenden57.  
 

3.6.3.2  The trickle‐across theory 
 
I dagens moderna samhälle, där klasskillnader är mindre stabila och tydliga än förr i tiden, har 
trickle-down-teorins giltighet kommit att ifrågasättas. I och med teknologiska och 
distributionsmässiga framsteg har konsumenterna en större frihet att välja en individuell stil, 
samtidigt som tillgången till information och moderiktiga kläder har ökat för de lägre klasserna. 
En följd av detta är att överklassen inte nödvändigtvis är först ute med en trend. 58

 
Solomon och Rabolt menar att trickle-across-teorin, som går ut på att moden sprider sig 
horisontellt bland medlemmar ur en och samma sociala grupp, på ett mer korrekt sätt beskriver 
dagens modeutveckling än vad trickle-down-teorin gör. De påpekar att då konsumenter tenderar 
att påverkas av opinionsledare som liknar dem, har alla sociala grupper egna modeinnovatörer 
som fastställer trender inom denna grupp.59  
                                                 
54 Barnard. 
55 Ursprungskälla: Simmel (1904) Fashion. I International Quarterly 10, 1904. Refererad i Barnard (1996) Fashion 
as Communication; Craik (1994) The Face of Fashion: Cultural Studies in Fashion; Corrigan (1997) The Sociology 
of Consumption: an introduction; Davis (1992) Fashion, Culture, and Identity; Solomon och Rabolt (2003) 
Consumer Behavior in Fashion, s. 20. 
56 Östberg & Borgerson. 
57 Intervju med Alexander Schulman, chefredaktör för Stureplan och Stureplan.se, 2005-09-27 (muntlig källa). 
58 Solomon och Rabolt, s. 20.  
59 Ibid.  
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3.7  Tonårsmarknaden  
 
Tonåringar uppvisar behov av bl.a. experimenterande, gemenskap, oberoende, ansvarstagande 
och acceptans från omvärlden. Under tonårstiden upplevs behovet att tillhöra en grupp, liksom att 
finna en egen identitet, som extremt betydelsefullt. Tonåringar söker aktivt efter information 
ifrån både kamrater och reklam om huruvida man bör se ut och bete sig, eftersom valet av vänner, 
aktiviteter och kläder är avgörande för att erhålla social acceptans. Produkter och varumärken 
används för att uttrycka en personlig identitet, för att utforska världen och en nyvunnen frihet, 
liksom för att revoltera mot vuxenvärlden.60  
 
Dessutom är det under tonårstiden som varumärkeslojalitet och konsumtionsvanor utvecklas och 
får fäste hos konsumenterna.61 Ett resonemang som stödjer denna teori förs av Keller, vilket 
Uggla tar upp i sin bok om Organisation av varumärken62. Där beskrivs varumärkets styrka som 
funktionen av de minnen, erfarenheter och upplevelser som konsumenten samlar på sig genom 
livet. Dessa minnen bildar sedan noder i den mänskliga hjärnan som genom kopplingar 
sinsemellan bildar ett nätverk av associationer. Med andra ord en slags databas av minnen, där ju 
fler och starkare kopplingar av minnen som finns till ett varumärke, desto starkare blir 
varumärkets värde hos konsumenten. 
 
Reklambyrån Saatchi & Saatchi har identifierat fyra olika dimensioner av konflikter som de 
menar förekommer bland alla tonåringar världen över.63 För det första vill tonåringar växa ifrån 
sin familj, samtidigt som de behöver personer som stöttar dem. Här spelar vänner en stor roll. 
Tonåringar känner vidare ett behov av att revoltera emot det beteende och utseende som är 
allmänt accepterat i samhället, samtidigt som de har behov av att passa in och bli accepterade. 
För det tredje tenderar de att uppleva vuxna som dubbelmoraliska, medan de anser sig själva vara 
uppriktiga. Slutligen menar man att medan tonåringar kan vara väldigt fixerade av sina utseenden 
och personliga behov, har de också en önskan om att förenas med andra på ett djupare plan.  
 
Dagens tonåringar uppvisar en alltmer komplex mediekonsumtion, men TV-reklam spelar 
fortfarande en betydande roll för att nå denna målgrupp. Den tonårsgeneration som nu växer upp 
har en god förståelse för de kommersiella företagens mål med sin marknadskommunikation, och 
är mer kritiska till reklam än tidigare generationer. Särskilt ungdomar i de skandinaviska 
länderna ratar omedelbart marknadsföring som bygger på klichéer, och betonar vikten av 
meddelanden som upplevs som autentiska och icke nedlåtande. 64  
 

3.7.1  Tonåringar och klädkonsumtion  
 
Ensafmanesh och Jacobsson har i magisteruppsatsen Skolgården som catwalk genom intervjuer 
av svenska gymnasieungdomar undersökt klädkonsumtionens roll i ungdomars 
identitetsskapande. En slutsats som dragits av dem är att ungdomars klädval baseras på en önskan 
om att kunna differentiera sig gentemot andra och visa upp en unikhet i någon bemärkelse. En 
återkommande inställning bland undersökningens respondenter är att man genom att vara unik 
blir mer svår att placera in i ett fack. Ungdomarna var väldigt angelägna om att den bild de hade 
av sig själv skulle överensstämma med den bild omgivningen hade av dem. Likheter och 
                                                 
60 Solomon et.al., s. 407-409. 
61 Solomon et al, s. 410.  
62 Uggla (2003) Organisation av varumärken – för kapitalisering och affärsutveckling, s. 101-102. 
63 Solomon et.al., s. 408.  
64 Solomon et.al., s. 409 - 410. 
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skillnader med andra i omgivningen visade sig fungera som referenspunkter i ungdomarnas 
försök att definiera sina egna identiteter.  
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4  EMPIRI  
 
 
I detta kapitel redogörs för de intervjuer som genomförts med experter inom området, samt för 
resultat och analyser av enkätundersökningen och de två fokusgrupperna som hölls på Östra 
Reals gymnasium. 
 

4.1  Intervjuer med experter  
 

4.1.1  Tillvägagångssätt 
 
Intervjun med Alexander Schulman gjordes på Stureplansgruppens kontor och tog drygt en 
timme. Samtliga uppsatsskrivare deltog och vi blev mottagna av Schulman i ett konferensrum. 
Intervjun var ostrukturerad, på så sätt att vi använde oss av öppna frågor. Den genomfördes i 
form utav ett relativt fritt samtal, och även frågor som vi inte förberett utvecklades under 
samtalets gång. Frågorna bifogas i bilaga 1. Intervjun spelades in med diktafon. Intervjun med 
Ulla Brück gjordes på hennes tjänsterum på etnologiska institutionen vid Stockholms universitet. 
Även denna intervju var ostrukturerad och i form av ett fritt samtal. Två intervjuare närvarade 
och intervjun, som tog ca 35 minuter, spelades in med diktafon.  
 

4.1.2  Intervju med Alexander Schulman, chefredaktör på Stureplan och Stureplan.se  
 
Alexander Schulman är chefredaktör för tidningen Stureplan och siten Stureplan.se. Dessa 
medier riktar sig mot dem som bor, festar och lever runt Stureplan, samt dem som aspirerar på att 
ha denna livsstil, och som är intresserade av människorna som rör sig i de kretsarna. Tidningen 
fungerar som en anslagstavla med mingelbilder från de senaste festerna, blandat med 
resereportage från de exklusivaste orterna, undersökningar av de senaste ”inneprylarna”, 
redogörelse för de senaste klädtrenderna samt profilbevakning av de för den specifika livsstilen 
intressanta personligheterna.  
 
Schulmans definition av begreppet ”brat” är något annorlunda och bredare än den vi uppgivit 
inför detta arbete: ”begreppet innefattar idag alla människor som inte är ’kreddslavar’, som gillar 
att klä upp sig och som någon gång spenderar mer än de tänkt sig på restaurang." Dessa personer 
kan numera befinna sig överallt i Sverige, men förekommer främst i storstäder. Till skillnad från 
den ”ursprungliga”, betydligt mer konservativa överklassen i Sverige (från vilka de härstammar), 
är de nya bratsen en mer liberal, betydligt bredare, men minst lika köpstark krets.65 Deras 
värderingar är lättsamma och liberala, det handlar om att inte ta livet på för stort allvar. Överdåd 
och lyx är ett nyckelord i det mesta som omger dem och för detta har de blivit mycket avskydda, 
men också älskade och beundrade. Konsumtion, och att skylta med denna, är ett centralt begrepp 
och innefattar dyra smycken, kläder och alkohol i stora mängder.  
 
Bratsens modebeteende styrs av för dem formella och informella auktoriteter som starkt påverkar 
vad som är populärt för tillfället. De formella auktoriteterna är till exempel mode- och 
livsstilsskribenter på livsstilsmagasin, medan de informella är de personligheter som rör sig kring 
                                                 
65 Detta går även att läsa i artikeln ‘Sveriges High Society’, Stureplan, nr 1, 2004.  
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Stureplan som anses vara hetast för tillfället. Schulman har svårt att definiera exakt vad som 
krävs för att få denna status på Stureplan, men oftast handlar det om att vara känd, ha ett 
intressant eller ”skönt” jobb, ha en ”skön stil” eller rika föräldrar. Exempel på personer med 
denna status är prinsessan Madeleine, olika nattklubbsägare, skådespelare och modeller. Det kan 
ibland räcka med att en nyckelperson blir sedd bärandes ett plagg för att bratsen direkt ska ta 
efter, och på så sätt kan en ny trend blossa upp på ett fåtal dagar. I fallet med Canada Goose 
menar Schulman att prinsessan Madeleine var en av de största opinionsledarna att förmedla 
denna trend i Stockholm.  
  
Schulman menar att livsstils- och mingelsiter som kretsar kring Stureplanskulturen starkt bidrar 
till att nya moden snabbt får spridning. Tillgängligheten som Internet medför gör att bratsen 
själva, men också personer som tillhör subkulturens omvärld, lätt kan förstå vad som är inne för 
tillfället. De personer som får sina bilder publicerade på Stureplan.se är antingen kända eller på 
något annat sätt intressant för Stureplanskulturen. Detta betyder att även människor som inte är 
insatta i vilka plagg som anses ”rätt och fel” på Stureplan, ändå kan dra slutsatsen att de personer 
som finns med på bild kan ses som förebilder. Schulman anser inte att Stureplan skapar nya 
trender, utan snarare accentuerar tidningen och webbplatsen det som redan finns, sprider det till 
en bredare publik och bidrar till att trenden anammas inom ett större område.  
 
Schulman menar att man på Stureplan använder ett likriktat mode för att skilja sig ifrån 
utomstående samt för att hålla ihop sin egen grupp. Genom sina kläder vill man ta avstånd ifrån 
t.ex. ”svåra, alternativa klubbesökare eller förortskillar.”  
 

4.1.3  Intervju med Ulla Brück, universitetslektor inom etnologi  
 
Ulla Brück är universitetslektor på etnologiska institutionen på Stockholms universitet, där hon 
bland annat är kursansvarig för kursen Kläder, kropp och identitet. Samtalet med henne kom att 
röra sig kring orsakerna till förändringarna i människans klädkonsumtion under förra seklet fram 
till idag. I samband med detta togs kända antropologer och deras syn på kläder och identitet upp.  
 
En av de teorier som Brück talade om var sociologen Bourdieus antagande att varje 
konsumtionshandling hos en människa sker i syfte att göra en social distinktion. Enligt Brück 
strävar människor alltid efter att förbättra sin egen situation. Som ett led i detta betraktas de 
högre samhällsklasserna av de lägre, vilka sedermera försöker efterlikna överklassen. 
Allteftersom distinktionen mellan de övre samhällsklasserna och de undre tunnas ut, byter de 
förstnämnda stil för att behålla sin egen särprägel. Vad som anses vara ”god smak” och huruvida 
ens klädsel uppskattas beror på olika typer av kapital, exempelvis socialt kapital. 
 
I samtalet berättades också om teckens och symbolers funktion såsom varande objekt som kan 
laddas med värde genom associationer. Vissa modemärken blir i och med detta heliga, de 
konsekreras. Dessa märken blir då ikoner för den berörda kulturen, med starka associationer och 
känslomässiga band. Konsumenten konsumerar här enligt vissa teorier66 inte så mycket för att 
uppfylla vissa konkreta mål, utan snarare för att tillfredsställa vissa sociala behov. 
 
Det diskuterades om varför mode ändras så snabbt. En tanke är att det numera snabbt sprids till 
alla skikt i samhället och därmed anses urvattnat och vanligt i och med att de lägre klasserna 
efterhärmar det. Här spelar den stadigt ökande tillgängligheten till information, t.ex. via Internet, 
stor roll.  
                                                 
66 Brück nämnde här bland andra Baudrillard. 
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Brück pratade vidare om hur människor enligt Bourdieu är bärare av habitus, den kultur som 
finns ”inristad” i kroppen. Exempel på detta är överklasshabitus. Habitus är svårföränderligt 
eftersom de koder som är beteendebasen för klassen/kulturen är hemliga. Det är genom 
uppfostran inom kulturen som individen lyckas lära sig dessa koder, varför kunskapen blir 
mycket svårtillgänglig för personer utanför den berörda kretsen.  
 
Habitus fyller en mycket viktig funktion när ovan nämnda symboler skall kombineras. Brück 
berättar om hur människan vill skapa helheter av olika tecken. Genom att skapa kedjor av saker 
och ting som hör ihop, fyller människan sitt behov av fullständighet. Detta intresse för 
fullständighet gör människor intresserade av att äga serier av saker, vilket varuproducenterna 
utnyttjar. 
 
Det är habitus som avgör hur man väljer att kombinera olika produkter, och hur människor 
omkring upplever detta. Ett exempel på en kedja av produkter kan vara att en person som köper 
en BMW även vill bära Rolexklocka och en kostym av märket Hugo Boss. Huruvida betraktaren 
upplever denna kombination som stilig respektive smaklös beror på de koder som denne fostrats i. 
Har man ”den goda smaken”, kan man kombinera olika produkter och prisklasser och ändå nå ett 
positivt helhetsintryck i den eftersträvade samhällsklassens ögon.  
 
Koderna inom den etablerade överklassen ser enligt Brück ut så att man inte gör några 
förändringar. Det är en distingerad tillgång att kunna behålla sina vanor då det innebär att man 
faktiskt har vanor. Detta till skillnad från nyrika som får skapa sig nya vanor i och med sin 
nyvunna förmögenhet. I samband med detta diskuterades den nya generationen brats, vilka är 
mycket öppnare och lättare accepterar personer som har ”köpt” sig klass (dvs. vissa nyckelprylar 
som i bratskretsar fungerar som statussymboler), fastän de förstår att dessa personer ifråga inte 
har ”old money”. Mode ändras således enligt denna teori på grund av en utseendemässig 
klasstävlan.  
 
Brück nämnde att vissa forskare är kritiska till kulturindustrin. De ser den som manipulerande 
och utnyttjande av den känsla av alienation som människor i dagens samhälle upplever, och 
vilken de försöker kompensera för med konsumtion. 
 

4.2  Enkätundersökning  
 
En enkätundersökning utfördes bland gymnasielever på Östra Real i syfte att få en överblick över 
de trender som förekommer på skolan samt över elevernas klädkonsumtion. I detta avsnitt 
redogörs för tillvägagångssättet samt det resultat som enkätundersökningen visade.  
 

4.2.1  Syfte med enkäten  
 
Syftet med enkäten var att  
 
• få en överblick över hur modet ser ut på Östra Real och vilka de aktuella trenderna är, för att 

senare i fokusgrupper kunna föra en diskussion om hur dessa trender uppstått.  
• få en insikt i elevernas syn på deras individuella klädstil, respektive det mode som råder på 

skolan. 
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• identifiera vad och vilka som påverkar elevernas klädstil och preferenser, både inom och 
utanför skolan.  

• identifiera elever som anses kunna utgöra relevanta deltagare till framtida fokusgrupper.  
 

4.2.2  Urval av respondenter  
 
Vi bad att få besöka sex klasser inom olika årskurser, och blev därefter tilldelade en klass ur 
varje årskurs (1-3) på samhällsekonomiska programmet och en klass ur varje årskurs på 
samhällsjuridiska programmet. Detta var klasser som vi tilldelades av skolan. Helst hade vi också 
önskat oss möjligheten att undersöka klasser som läser det naturvetenskapliga programmet för att 
se om inriktningen visar sig spela roll i synen på mode. Då detta inte har varit genomförbart är 
det en parameter att ta hänsyn till i analys och redogörelse för resultatet.  
 

4.2.3  Enkätens utformning  
 
Enkäten bestod av 28 frågor som behandlade två olika områden: respondentens klädkonsumtion 
och personliga klädstil samt modet på respondenternas skola. De flesta frågor var öppna, då vi 
ansåg att mer givande och utförliga svar kunde erhållas om respondenterna fick utrymme att 
själva formulera sina svar. Enkäten återges i sin helhet i bilaga 2.  
 
Frågorna i undersökningen var som tidigare nämnts av främst kvalitativ natur, men även visst 
inslag av kvantitativ metod har använts då vi ställt enstaka frågor där mer statistiska data har 
önskats.  
 
En pilotundersökning utfördes på Franska Skolan, där vi besökte en klass i årskurs 1 på det 
naturvetenskapliga programmet. Utifrån de svar vi erhöll kunde vi konstatera att 20 minuter var 
en rimlig tid att utföra undersökningen på. Vi modifierade också enkäten på ett antal punkter på 
så sätt att en ytterligare fråga lades till och ett fåtal frågor förtydligades.  
 

4.2.4  Tillvägagångssätt  
 
Vi besökte klasserna en gång vardera under en tvåveckorsperiod på höstterminen 2005. Vi fick 
ca 25 minuter med varje klass, då vi kortfattat presenterade oss själva och berättade att vi utförde 
en undersökning om mode och klädkonsumtion bland gymnasielever i Stockholm. Studiens 
inriktning mot bratskulturen nämndes inte vare sig i vår presentation av undersökningen, eller i 
enkäten. Vi delade därefter ut enkäterna och lät eleverna fylla i dem, medan vi stod kvar i 
klassrummet och besvarade eventuella frågor. Samtliga elever informerades om att det senare 
skulle anordnas en fokusgruppsundersökning och vi uppmanade alla intresserade att anmäla sig. 
 

4.2.5  Bortfall  
 
Totalt besökte vi sex klasser, med sammanlagt 168 elever närvarande vid besökstillfället. 18 
elever som normalt ingår i dessa klasser var vid tillfället frånvarande vid vårt besök. Samtliga 
168 elever som enkäten delades ut till svarade på den. Tio av respondenterna angav dock svar 
som vi bedömde som oseriösa, eller så pass ofullständiga att de inte tillför något till 
undersökningen, och dessa har därför inte beaktats i redovisningen av resultaten. Det totala 
antalet respondenter som ingår i redovisningen av undersökningens resultat och analys är därmed 
158.  
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4.2.6  Resultat av enkätundersökningen  
 
Då de flesta frågor i enkäten var öppna, har de genererat en rad varierande svar. Vi har 
kategoriserat svaren i olika kategorier efter hur lika de varit. De flesta respondenter har angivit 
fler än ett svar på respektive fråga. Det har därför varit vanligt att deras svar fallit in under flera 
olika kategorier. Nedan redogörs för resultatet av undersökningen.  
 

4.2.6.1  Elevernas individuella klädstilar  
 
Hur skulle du beskriva din klädstil? 
Då vi bad respondenterna beskriva sin klädstil, förekom oftast tre typer av svar. Dessa 
var ”klassisk/stilren/formellt”; ”mainstream/vanlig/casual”; respektive ”modemedveten/trendig”. 
Andra vanliga svar var ”sportigt/ledigt/bekvämt”, ”märkeskläder” samt ”speciellt/utstickande/ 
originellt” (bland dessa svar ingår även ett fåtal som angivit ”vintage” eller ”estet”). Ett mindre 
antal elever har angivit ”bohemisk stil”, ”dyrt/exklusivt”, ”hip hop/street/skate” respektive ”ej 
förortskläder”.  
 
Vad/vem influerar dig till att föredra/köpa dom plagg och varumärken som du föredrar/köper? 
På denna fråga presenterades 24 svarsalternativ, med utrymme för att specificera svaren. Det 
fanns även utrymme för att ange egna alternativ. Respondenterna ombads kryssa för samtliga 
alternativ som stämde in på dem. De ombads även rangordna de tre alternativ som de ansåg var 
av störst vikt för dem. 
  
Den absolut mest angivna inspirationskällan till köp av kläder visade sig vara butiker och 
skyltfönster. Populära ställen som angivits är NK, Filippa K och ByUs. Även H&M på 
Hamngatan i Stockholm, Gant, Massimo Dutti och The Showroom nämndes. 
 
På andra plats hamnade modetidningar där svaren från flickor mestadels berörde Elle, 
Cosmopolitan, Vecko Revyn, Vogue, Paus och Damernas värld. Pojkar angav istället Café, Slitz, 
GQ som främsta källor. Tillkommer gör även Moore, MAN och King. 
 
Som tredje mest vanligt förekommande alternativ anges folk på stan. Gatan är därmed viktigare 
inspirationskälla än både kändisar och reklam. Vi kan också av svaren se att vänskapskretsen och 
skolkamrater utövar ett betydande inflytande över elevernas klädkonsumtion. Dessutom är det 
tydligt att man inte endast betraktar de skolkamrater som man personligen känner. Andra elever 
som man inte känner var ett av det mer vanligt förekommande svaren. Sammantaget utgjorde 
olika typer av privatpersoner (på stan, bland vänner och i skolan) ett mycket vanligt 
förekommande svar.  
 
Kändisar var ett ganska vanligt svar, dock ej lika vanligt förekommande som butiker, tidskrifter 
och privatpersoner. Utländska kändisar anges betydligt oftare som en inspirationskälla än 
svenska kändisar. Bland dem som namngivits återfinns främst David Beckham och Brad Pitt 
bland pojkarnas svar. Av flickorna nämns Kate Moss, Sienna Miller, Paris Hilton, Mischa Barton, 
Jessica Simpson, Mary-Kate och Ashley Ohlsen, samt Nicole Richie. Svenska kändisar som 
angavs var Zlatan Ibrahimovic, Fredrik Ljungberg och Nina Persson. Trendikoner såsom Ebba 
von Sydow nämndes endast i ett fåtal fall. Det enskilt mest omnämnda TV-program som 
inspirerade till klädinköp visade sig vara Dolce Vita på Kanal 5. 
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Internetsiter och bloggar var de alternativ som angavs minst antal gånger. Även kungahuset 
hamnade tämligen lågt.  
 
Vad anser du att din klädstil säger om vem du är? 
En majoritet av eleverna menade att deras kläder kommunicerar deras personlighet. Här 
förekommer en rad olika egenskaper och personlighetsdrag, såsom att de visar att de är glada, 
roliga, vanliga, sympatiska, blyga, eller självsäkra. Även deras fritidsintressen, musiksmak och 
inställning till skolan nämndes av ett fåtal elever. Ett mindre antal elever menade att kläderna 
uttrycker deras sinnesstämning för dagen.  
 
Många menar också att deras klädstil visar att de är måna om sitt utseende, och/eller att de är 
intresserade av mode. Grupptillhörighet är ett annat vanligt svar (då detta specificeras nämns 
oftast Stockholm), liksom ekonomiskt välstånd (här nämns ord 
såsom ”rik”, ”fin”, ”kapitalistisk”, ”överklass”, och ”klass”). Ett annat svar som förekommer ofta 
är att kläderna visar att respondenterna har en egen vilja och stil, inte är modeslavar och/eller att 
de sticker ut ifrån mängden.  
 
Ett antal menar att kläderna säger lite eller inget alls om vem de är. Andra menar att kläderna mer 
eller mindre sänder ut många signaler och att utseendet är viktigt för hur man blir bemött, men 
anser att det är fel att dömas utifrån sitt utseende.  
 
Andra svar som förekommit är att kläderna signalerar social status, politisk åsikt (i de fall då 
detta har specificerats nämns ”moderat”), respektive att respondenterna kommer från Östermalm.  
 
Vad anser du att din klädstil säger om vem du INTE är? Vill du med din klädstil visa att du INTE 
tillhör någon viss stil eller grupp? 
En mycket vanlig inställning bland respondenterna är att de genom deras klädsel visar (alternativt 
vill visa) att de inte är punkare, hårdrockare, gothare, hiphopare, skateare, rasist, nazist, ”extrem” 
och/eller ”konstig”. Många menar också att kläderna visar att de inte tillhör någon specifik grupp, 
utan att de är unika och/eller inte är modeslavar.  
 
Andra vanliga svar är att man visar att man inte kommer ifrån förorten, alternativt att man inte är 
brat, snobb och/eller tillhör överklassen. Ett annat vanligt svar är att de genom kläderna visar att 
de inte har någon form av negativa personlighetsdrag (här nämns främst ”tönt”, ”nörd”, men 
även ord som t.ex. ”lat”).  
 
En del respondenter anger att deras kläder signalerar vilka politiska åsikter de tar avstånd ifrån 
(här nämns främst ”kommunist”, ”vänster”, ”sosse”, men i enstaka fall även ”anarkist” 
och ”feminist”). Ett fåtal nämner att de visar att de inte är ”esteter”, att de inte är ifrån 
Södermalm, att de inte är fattiga, eller att de inte är ”fjortisar”.  
 

4.2.6.2  Modet på skolan  
 
Hur skulle du beskriva modet på din skola? 
En vanlig beskrivning av modet på Östra Real är att det är väldigt likriktat och opersonligt och 
att ”alla ser likadana ut”.  
 
Samtidigt menar många andra respondenter att det finns flera olika trender och moden på skolan, 
fördelat på olika grupperingar. Olika grupper med egna stilar, som nämns i enkäterna 
är ”brats”, ”Östermalm”, ”snobb”, ”Södermalm”, ”punk”, ”gothare”, ”bohem”, ”estet”, ”hip 
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hop/ghetto” och ”nördar”. Många av dessa respondenter poängterar dock att ”bratsmodet” är det 
dominerande, och att de flesta har dyrare kläder.  
 
Många refererar till Östermalm, rikedom och en snobbig stil i sina beskrivningar av modet på 
skolan; ord som ”snobbigt”, ”brat”, ”Östermalm”, ”Östermalms-brats”, ”Östermalms-
snobb”, ”överklass”, ”preppy”, ”elitistiskt”, ”dyrt” och ”exklusivt” förekommer ofta. Många 
menar också att eleverna på skolan är väldigt trendkänsliga och medvetna om sina 
kläder; ”medvetet”, ”utseendefixerat”, ”modemedvetet” och ”trendigt” är återkommande begrepp. 
Andra termer som förekommer i beskrivningarna är ”uppklätt”, ”klassiskt”, ”elegant”, 
och ”stilrent”.  
 
Många anger att mycket märkeskläder förekommer på skolan och, betonar vikten av att bära rätt 
varumärken. En del poängterar att det är varumärkena, snarare än stilen på kläderna, som avgör 
om ett plagg anses rätt på skolan eller inte. Många anger specifika varumärken, främst Louis 
Vuitton, Prada, Ralph Lauren, Gucci, J Lindeberg, Dolce & Gabbana, Canada Goose, Nudie, 
Acne, Lyle & Scott, Diesel och Lacoste, men en uppsjö av andra, dyrare, märken av både street – 
och modehuskaraktär, förekommer också bland svaren på vad som är trendigt på skolan. 
 
Ett fåtal uttrycker att modet på skolan inte är särskilt speciellt eller unikt, utan att det 
är ”vardagligt”, ”vanligt” eller ”casual”. Uttryck som ”estet”, ”bimbo” och ”bohem” förekommer 
enstaka gånger bland svaren.  
 
Bland de specifika plagg som nämns som trendiga, märks både plagg som återfinns i det 
internationella modet för tillfället (cowboystövlar, stuprörsjeans, långa halsband), liksom plagg 
som inte gör det i någon större utsträckning (Barbour-jackor, seglarjackor, tröjor med Östra Real-
logotyp).  
 
De som beskrivit modet i negativa ordalag använder termer såsom ”fult”, ”ytligt” 
och ”överdrivet”. Även bland dem som beskrivit modet som likriktat är de flesta negativt 
inställda till detta. Några menar också att många på skolan använder kläder för att inta en roll och 
försöka vara något de egentligen inte är, eller för att passa in eller efterlikna andra, inom eller 
utanför skolan. En del menar även att de trender som förekommer på skolan inte reflekterar 
det ”riktiga” modet som återfinns i de internationella modehusen, utan snarare är ett resultat av 
att folk försöker efterlikna varandra så mycket som möjligt på skolan. Man menar att många 
försöker passa in i den stereotypa bilden av hur en elev på Östra Real ska se ut, och anammar 
stilar och plagg som man inte är kapabel att bära upp på ”rätt sätt”, eller utan att kunna något om 
det mode man tar till. Specifika plagg som ofta nämns i detta sammanhang är Canada 
Goosejackor, och skor och väskor av märket Gucci. Även kopior av dyrare plagg och accessoarer 
nämns av flera respondenter i detta sammanhang.  
 
Anser du dig följa det mode som råder på din skola? 
På denna fråga fanns tre svarsalternativ: "Ja, helt”, ”Ja, delvis” och ”Nej”. De allra flesta 
respondenter svarade här att de delvis följer modet på skolan. Ett mindre antal uppgav att de 
följer det helt. Endast ett fåtal svarade att de inte följer modet på skolan.  
 
Anser du att modet på din skola förekommer på andra skolor eller inom andra kretsar? 
De flesta respondenter ansåg att det mode som förekommer på Östra Real även förekommer 
inom ytterligare ett fåtal kretsar. Många nämner andra innerstadsskolor, främst Viktor Rydberg 
och Enskilda Gymnasiet, men även Norra Latin, Jensen, Kungsholmens Gymnasium och Franska 
skolan nämns i ett fåtal fall. Även internatskolor, såsom Sigtuna och Hersby förekommer bland 
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svaren. Andra respondenter anger svaret ”Östermalmskolor”, ”överklasskolor”, ”finare skolor” 
eller ”innerstadsskolor”, utan att specificera närmre. Moderata ungdomsförbundet förekom i 
enstaka svar.  
 
Många respondenter nämner innerstan i allmänhet som en krets där modet förekommer, 
alternativt vissa specifika stadsdelar. Bland de svaren är Östermalm klart dominerande, men 
Kungsholmen, Sofo, Södermalm och Vasastan förekommer också enstaka gånger bland svaren. 
Stureplan och krogarna i detta område, är ett annat svar som återkommer. Även vissa förorter 
förekommer upprepade gånger: Lidingö, Danderyd, Djursholm, Täby, Bromma och 
Nacka/Saltsjöbaden. En del respondenter anger ”överklassområden” eller ”snobbställen”. En 
respondent anger förorten (Akalla, Kista m.fl.).  
 
Andra respondenter menar att det mode som återfinns på skolan förekommer ”överallt” i 
Stockholm eller världen. Samtidigt menade andra att modet är unikt för Östra Real.  
 
Finns det någon klädstil/vissa varumärken som anses mindre rätt på din skola? 
En klar majoritet av svaren på denna fråga tyder på att det är varumärket som avgör hur fel ett 
plagg anses på skolan. Uttryck som används för att beskriva varumärken som anses mindre rätt 
på skolan är ”okända”, ”mindre exklusiva”, ”mainstream”, ”vanliga”, ”billiga”, ”B-märken” 
och ”inga märken”. Många har också namngivit varumärken och butiker som de uppfattar anses 
vara fel på skolan. Inom dessa typer av svar är Dressmann, H&M, JC/Marwin och KappAhl, som 
alla är större klädkedjor med massproducerat mode, vanligast förekommande. Andra namn som 
nämns är Stadium, Lindex och Vero Moda (också de riksomfattande klädkedjorna), samt mindre, 
lokala butiker såsom Ohio, Manhattan, Salt och Aksara. En respondent angav svaret ”inte Gucci 
och Louis Vuitton”. Många svar innefattar också ordet ”billigt” i någon mening.  
 
Anledningen till att dessa varumärken och s.k. ”billiga kläder” anses fel på skolan menar man är 
att de inte förknippas med rikedom, överklass och/eller Östermalm, avviker från normen på 
skolan, innebär lägre status, är omoderna samt anses ”fula”. 
 
Även vissa dyrare varumärken förekommer bland många svar. Bland dessa är (vissa plagg ifrån) 
J. Lindeberg, Canada Goose (”en viss modell”) och Henri Lloyds seglarjacka vanligast 
förekommande. Andra märken som nämns är Uggs, Fred Perry och Armani. Förklaringen till att 
dessa märken anses fel är enligt respondenterna att de blivit för vanliga och att ”alla har dem”, 
och att de på så sätt kommit att bli uttjatade och omoderna. Ett annat vanligt svar är att plaggen 
kommit att bäras av ungdomar i förorterna och därmed förknippas med dessa orter.  
 
Andra vanliga beskrivningar på stilar som anses mindre rätt på skolan är punkare, goth och 
(hård/svart-) rockare; hip hoppare; estet- bohem- och pop-stilen; samt second hand-kläder (i 
samband med detta nämns ofta UFF och i enstaka fall Myrorna). Förklaringar som ges är att 
dessa stilar avviker från normen på skolan, inte associeras med Östermalm och överklassen, inte 
är tillräckligt snobbiga eller ”brattiga”, är billiga, fula samt i vissa fall anses vara politiskt 
inkorrekta.  
 
En annan typ av återkommande svar antyder att kläder som förknippas med vänsterinriktade 
politiska åsikter anses fel. Bland dessa svar nämns orden ”kommunister”, ”sossar” 
och ”aktivister”. Palestinasjalen nämns av ett fåtal respondenter. Förklaringen är främst att detta 
inte överensstämmer med de politiska åsikter som anses korrekta på skolan, men även att det 
avviker från normen på skolan, tyder på otillräckliga ekonomiska resurser, och inte anses höra till 
Östermalm och Östra Real.   
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Ett antal respondenter ger uttryck för att alla kläder och märken som är annorlunda och inte 
tillhör normen på skolan, och som inte överensstämmer med det ideal som förekommer där, 
anses fel. Några påpekar att detta har att göra med att avvikande stilar och plagg inte 
överensstämmer med den livsstil, kultur och tradition som man menar förekommer (och länge 
förekommit) på skolan. 
 
Andra beskrivningar av plagg som anses fel på skolan, är omoderna kläder; kläder som 
inte ”bratsen” bär; sportiga kläder/mjukiskläder; plagg med stora logotyper; samt kopior av 
dyrare märken. Några har också angivit kläder som associeras med förorten, 
exempelvis ”kickers”, med förklaringen att sådana kläder inte förknippas med Östermalm och 
visar på att man inte är rik, samt att de anses uttrycka åsikter som anses vara politiskt inkorrekta 
på skolan.   
 
Vad/vem tror ni påverkar modet på er skola? 
Det vanligaste svaret på frågan om vad som påverkar modet på skolan är det internationella 
modet, kändisar och trendgurus. Många respondenter tror att det är det internationella modet och 
modeindustrin som helhet, som påverkar modet på Östra Real. Ett fåtal anger lokala butiker, 
såsom NK, som inflytelserika i sammanhanget. 
 
I de fall då respondenterna namngivit specifika kändisar och trendexperter förekommer ofta Paris 
Hilton, Ebba von Sydow, Sofi Fahrman, och Olinda från dokusåpan Paradise Hotel. 
Kungafamiljen nämns i ett fall. Vissa respondenter poängterar att det är de riktigt rika kändisarna 
som har inflytande. Olika typer av media som nämns i sammanhanget är reklam, (mode-) 
tidningar och TV. Flera respondenter har angivit TV-programmet Dolce Vita (ett svenskt 
livsstilsprogram som skildrar livet bland rika och berömda), som en viktig inspirationskälla.  
 
Många respondenter anger att eleverna själva skapar modet, på så sätt att alla påverkar varandra. 
Samtidigt uttrycker många att det är specifika elever, med särskilda kännetecken, som har det 
verkliga inflytandet över skolans trender (se vidare resultatet från fråga 28 nedan.)  
 
Somliga respondenter menar att samhället och omgivningen i stort påverkar modet. Personer med 
särskild status, självförtroende och god smak; personer som är först med det senaste och som 
väcker uppmärksamhet; folk som rör sig kring Stureplan, Östermalm och i Stockholms uteliv; 
rika personer; snobbiga personer samt brats, är andra svar som återkommit i undersökningen.   
 
Anser du att det finns vissa elever på din skola som har ett särskilt inflytande över modet på 
skolan? 
Drygt hälften av respondenterna menade att det finns elever som har ett särskilt inflytande över 
modet på skolan, och angav en rad olika egenskaper, ofta flera i kombination, som utmärker 
dessa elever.  
 
Ett vanligt förekommande svar var att dessa elever bär de trendigaste kläderna, ständigt har nya 
kläder och/eller är modemedvetna. En del menar att inflytelserika elever har ett fördelaktigt 
utseende, är snygga, har god smak eller personlig stil, eller kan bära upp kläderna på ett bra sätt. 
En del menar att det är personer som har status och som många ser upp till, och vissa anger 
begreppen ”populära” eller ”coola” för att beskriva dessa elever. 
 
Andra kännetecken bland dessa elever är enligt många respondenter att de syns och hörs mest, 
väcker uppmärksamhet på skolan eller är kända på skolan, liksom att det är utåtriktade, sociala 
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och självsäkra. Vissa menar att dessa elever har en snobbig attityd och/eller klädstil, och ”tror sig 
vara lite bättre”. Många antydde att dessa elever har det ekonomiskt gott ställt: de menar att de 
inflytelserika eleverna är rika, tillhör överklassen, kommer från ”fina” familjer och/eller är 
bosatta på Östermalm. Somliga menar att de inflytelserika eleverna går i de högre årskurserna, 
särskilt i årskurs 3. 

 
Ett fåtal respondenter beskriver dessa inflytelserika elever med att de har negativa 
personlighetsdrag, såsom att de är ytliga, otrevliga, dominanta, bortskämda eller att de ”tror sig 
vara extra mycket”.  
 
Andra kännetecken som nämns av ett fåtal respondenter är frekvent festande, medlemskap i vissa, 
ospecificerade grupper på skolan, dyra kläder, en eftertraktad livsstil, medlemskap i skolans 
Traditionsgrupp samt högervridna politiska åsikter.  
 
Några respondenter menar att även om det finns vissa elever som har mer inflytande än andra, är 
de flesta i skolan delaktiga i att skapa och sprida trender. Vissa menar att detta beror på att det är 
en så pass stor del av skolans population som följer en viss trend.  
 

4.3  Analys av enkätresultaten  
 
Att butikernas urval och skyltning kom på första plats som inspirationskälla indikerar att 
inköparna har en betydande makt över modet i den studerade kretsen. Elevernas svar tyder också 
på att det sätt som plaggen används på lokalt, är av mycket stor vikt. Modetidningar och andra 
livsstilsmagasin har förvisso en stor betydelse, och i den mån respondenterna inspireras av 
kändisar, gör man det främst av utländska sådana. Lokala influenser, såsom butiker och 
skyltfönster på stan, personer på gatan, andra elever på skolan och den egna vänskapskretsen 
utgör dock sammantaget den klart mest betydelsefulla faktorn, med en mycket stor inverkan på 
köpbeslut och klädval. Personer som befinner sig i elevernas närmiljö agerar således de tyngsta 
opinionsledarna, snarare än så kallade trendikoner och kända människor i reklamkampanjer och 
andra PR-evenemang (även om detta är vad eleverna själva tror påverkar modet på skolan).  
 
För de flesta tycks det vara viktigt att med sin klädstil visa att man har en intressant och positiv 
personlighet. Man vill också förmedla att man är mån om sitt utseende och att man är 
modeintresserad. Klädstilen blir på detta sätt ett led i att uttrycka den bild av sig själv som 
bäraren vill förmedla till omgivningen. Detta stödjer Barnards idéer om klädernas funktion att 
utbyta betydelser och värderingar.  
 
Respondenterna vill i många fall markera sin unikhet och vill inte uppfattas som viljelösa 
modeslavar. Man vill inte placeras i ett särskilt fack. Att genom kläderna uttrycka sin egen 
identitet som individ tycks därmed vara mycket viktigt. Samtidigt är det tydligt att det finns en 
norm på skolan som man mer eller mindre följer. Eleverna på skolan upplevs klä sig väldigt lika, 
och respondenterna är noga med att distansera sig från subgrupper som är i minoritet på skolan 
och som anses vara extrema och avvikande (såsom hiphoppare, punkare, svartrockare). De allra 
flesta respondenter anger att de delvis eller helt följer modet på skolan. Att genom sina kläder 
visa, inte bara en unikhet som individ, utan även en samhörighet med övriga elever på skolan, 
visar sig därmed vara viktigt.  
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Att så många uppger att de finner elevernas klädanvändning på skolan som likartad på ett 
närmast tråkigt och negativt sätt, men ändå själva följer de inofficiella klädkoderna, visar på ett 
stort behov av tillhörighet och social acceptans hos respondenterna. Klädvalet tycks därmed i stor 
utsträckning baseras på vad respondenterna tror omvärlden förväntar sig av dem. Den identitet 
som förmedlas behöver därför inte nödvändigtvis stämma överens med den som bäraren anser 
vara dess riktiga. Detta kan ses som ett uttryck för den identitetsambivalens som Davis 
omnämner: att jaget får ge vika för någonting annat som man tror skall vara mer passande i andra 
människors ögon.  
 
Modet på skolan beskrivs av många som både brattig, snobbigt, klassiskt och trendriktigt. I 
allmänhet tycks många vilja visa på en tillhörighet till samhällets övre klasser och i denna strävan 
blir kläderna ett språk som skall tala för denna status. Ett led i detta tycks vara att det uppstår 
märkeshets på skolan. På samma gång är det tydligt att de som försöker visa på en sådan 
tillhörighet men inte kan de rätta kombinationerna och koderna, betraktas med skepsis och visst 
förakt. Dessa beskrivs som ytliga och överdrivna. 
 
Det tycks finnas olika sätt på vilken denna strävan att kommunicera social klass tar sig uttryck på 
skolan. Av somliga elever framgår det mycket tydligt att de är väldigt angelägna om att markera 
att de kommer från välbärgade familjer och att de är bosatta på Östermalm. Dessa har en närmast 
skrytsam inställning till sin livsstil och konsumtion, och en nedlåtande attityd gentemot produkter, 
livsstilar och politiska åsikter som man anser strider mot kulturen inom överklassen. Dessa tar 
också starkt avstånd ifrån förorten.  
 
Inte alla respondenter visar dock uttryckligen på en vilja att markera social status och 
ekonomiska tillgångar med hjälp utav sina kläder. Många uttrycker mindre explicit denna vilja, 
och vissa poängterar också att de genom sina kläder vill visa att de inte är brats. Generellt tyder 
dock svaren på att social klass spelar en roll i deras inställning till kläder. Det är tydligt att 
normen på Östra Real av respondenterna upplevs ha kopplingar till överklassen, och till en 
strävan att markera tillhörighet till denna. Det sägs förekomma olika grupper på skolan, men 
bratskulturen och det mer välklädda och ”snobbiga” modet anses vara utbrett på skolan och 
påverka elevernas val av klädsel. Respondenterna ger uttryck för att det råder en viss kultur och 
livsstil på Östra Real, och att det finns vissa traditioner och anor där (som man ofta menar är av 
elitistisk karaktär). Östermalm och överklass nämns ofta i samband med modet på skolan, och 
det råder dessutom uppfattningar om att vänstervridna politiska åsikter är opassande där. Det 
mode som råder på Östra Real kopplas också samman med andra innerstadsskolor och skolor i 
välmående kransorter i Stockholm, samt till internatskolor. Samtidigt förekommer åsikter om att 
man vill distansera sig ifrån ungdomar från förorten. Att Dolce Vita, som är ett livsstilsprogram 
som skildrar överklassens leverne, var ett av få TV-program som nämndes som inspirationskälla, 
visar också på att social klass har stor betydelse för respondenterna. Av detta drar vi slutsatsen att 
även de elever som inte uttryckligen anger att de genom sina kläder vill kommunicera social 
klass, ”stil” eller tillhörighet till ”finare kretsar”, generellt ändå mer eller mindre strävar efter att 
göra just detta.  
 
Det anses mycket viktigt att bära ”rätt” varumärken. De märken som generellt anges som rätt på 
skolan är dyrare märken, både av sådana som vi menar förekommer inom andra kretsar och 
områden i staden (såsom vissa jeansmärken), liksom märken från de större designerhusen. De 
varumärken som anses fel tillhör större klädkedjor som erbjuder massproducerade och relativt 
billiga plagg. Detta då de anses bryta mot normen på skolan, inte associeras med rätt social klass, 
förknippas med förorten, och/eller för att de anses ”fula”. (Att den anses fula menar vi till stor del 
kan bero på de övriga argumenten). Även en del dyrare varumärken, då främst J. Lindeberg, 
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Canada Goose och Henri Lloyd, anses felaktiga på skolan. En del respondenter ger uttryck för att 
detta beror på att dessa plagg blivit alltför vanligt förekommande och/eller att de numera 
förknippas med förorten. Kopior av märkesplagg och stora logotyper nämns också som felaktiga 
på skolan.  
 
Eleverna på skolan tycks i hög grad följa generella modeströmmingar, samtidigt som det 
förekommer vissa trender och moden på skolan som är oberoende av dem som sätts av 
modeindustrin. Att plagg såsom Barbourjackor, seglarjackor och plagg med Östra Reals logotyp 
anses rätt på skolan, styrker att det råder en särskild kultur där som delvis bygger på kopplingar 
till en överklasslivsstil. (Barbourjackor och seglarjackor anses ofta vara ”klassiska plagg”, och 
associeras ofta med överklassen och de aktiviteter som de ägnar sig åt.) Att dessa plagg 
förekommer på skolan kan ses som ett sätt för eleverna att markera social klass, men också som 
ett sätt att ta avstånd ifrån modeslaveri och tillfälliga modeflugor (och på så sätt uttrycka en 
personlighet). Genom Östra Real-plagg visar man tillhörighet till skolan, och till den livsstil som 
man menar råder bland de flesta elever där. 
 
Somliga elever menar att den stil som främst förekommer på skolan inte kan jämföras med 
det ”riktiga mode” som förekommer bland de internationella modehusen. Snarare anses de vara 
ett uttryck för elevernas vilja att passa in och följa en stereotyp bild av hur en ”Östraelev” är. 
Även denna åsikt tyder på att det faktiskt förekommer en specifik stil på skolan, och också att 
känslan av grupptillhörighet är viktigt för många elever.  
 

4.4  Fokusgrupper 
 

4.4.1  Syfte med fokusgrupperna 
 
Vårt syfte med fokusgrupperna var att erhålla en ökad förståelse för hur ungdomarna resonerar 
kring mode, genom att ta del av mer utvecklade tankegångar bland eleverna kring de frågor och 
svar som förekom i enkätundersökningen (se avsnitt 4.2 och 4.3). Genom ett öppet samtal 
respondenterna emellan med temat mode och trender, söktes en ökad förståelse för deras 
konsumtionsbeteenden vad gäller kläder. 
 

4.4.2  Urval av respondenter  
 
I enkäten bad vi elever som skulle kunna tänka sig att ställa upp på fortsatta diskussioner i 
fokusgrupper att notera e-mail adress och telefonnummer. Av dem som tillåtit oss att kontakta 
dem har vi sedan valt ut deltagare till fokusgrupper, baserat på deras svar från enkäten.  
 
Vår målsättning var att anordna fokusgrupper med elever som har mycket åsikter om, och ett 
intresse för mode. Av de elever som visat intresse för att deltaga i en fokusgrupp, valde vi 
därmed ut 22 elever som i enkätundersökningen passade in på några eller alla av följande 
kriterier:  
 
1. De uppgav att de var mycket eller ganska modeintresserade.  
2. De uppgav att de helt eller delvis följde modet på skolan.  
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3. De uppgav att de ofta är en av de första på skolan att ta till sig en ny klädtrend, att de tror att 
andra på skolan inspireras av deras klädstil och/eller att andra på skolan lägger märke till dem 
och vet vilka de är.  

4. De uppgav att de konsumerar kläder för relativt stora summor (2000 - 5000 kronor i 
månaden). 

5. De uttrycker åsikter som tyder på att det på skolan finns olika grupperingar. 
6. De uttrycker åsikter som tyder på att faktorer såsom social klass, pengar och bostadsort har 

något slags påverkan på modet på skolan. 
 
På grund av det begränsade tidsutrymmet och omfattningen av denna studie, kontaktades inte alla 
de intresserade elever som stämde in på dessa kriterier. En del av de elever vi kontaktade visade 
sig inte vara intresserade, alternativt hade inte möjlighet att ställa upp under den givna perioden. 
 
Vi valde att sätta samman grupper av elever som vi tror kunde komplettera varandra och därmed 
öppna för möjligheten till en livlig och givande diskussion. Vi valde därför att sammanställa 
grupper om flickor och pojkar separat. Vi försökte även gruppera eleverna utifrån vilken klass de 
gick i, då vi trodde att de skulle känna sig mer bekväma i en diskussion med personer som de 
kände sedan tidigare. För att inte riskera att några deltagare hämmades i sina svar försökte vi 
även gruppera eleverna utifrån deras inställning till modet på skolan och till bratskulturen, i den 
mån vi kunnat utläsa detta i elevernas enkätsvar.  
 
Vi höll två fokusgrupper, en med fyra pojkar och en med sex flickor. Pojkarna gick alla i årskurs 
ett, och kände varandra sedan tidigare. Fokusgruppen med flickor bestod av fyra elever från 
årskurs ett, och två från årskurs två. Flickorna i årskurs ett kände varandra, medan de i årskurs 
två kände varandra.  
 

4.4.3  Utförande  
 
Fokusgruppen med pojkar varade i ca 80 minuter, och den med flickor varade i ca 120 minuter. 
Vid båda tillfällena var två intervjuare närvarande. Samtalen ägde rum i en konferenslokal på 
Östra Real och spelades in med diktafon. Ungdomarna bjöds på fika och fick en biobiljett var 
som ersättning för deltagandet. (Det bör påpekas att denna ersättning inte nämndes då vi först 
sökte efter deltagare. Ersättningen torde därför inte ha påverkat respondenternas svar eller vilja 
att deltaga i fokusgruppen. Tvärtom upplevde vi att samtliga deltagare visade ett genuint intresse 
av att samtala om mode.)  
 
Diskussionen inleddes med frågan ”vad är en trend?”, varefter ungdomarna fullständigt fritt läts 
samtala kring ämnet. 
 

Fokusgrupp 1: pojkar  
 

4.4.3.1  Trendsättare och influenser  
 
Respondenterna vill inte själva beteckna sig trendsetters, och menar inte att de har en särskild 
status på skolan när det gäller att föra ut trender. De anser sig dock vara modemedvetna och 
modeintresserade och de kan tänka sig att andra elever inspireras av vad de bär.  
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De inspireras inte mycket av modetidningar, utan främst av personer i deras omgivning. De tittar 
ibland på livsstilssiter, såsom G-life67, men det är inte främst för att få inspiration om mode, utan 
snarare för att kolla in personer de känner. Dock menar de att de numera börjat tappa intresse för 
G-life, då ”det mest är de från förorten som hänger där”.  
 
Respondenterna menar att de inte enbart tar inspiration ifrån personer på skolan. Trots att det 
förekommer, inspireras man oftare av folk man ser på stan. De kan vara vem som helst, även 
äldre personer, som har på sig något man finner attraktivt. Respondenterna lägger även märke till 
vad som finns i många affärer, ser man en typ av plagg i många affärer förstår man att detta är 
trendigt. En respondent poängterar dock, att eftersom man inte går i affärer varje dag är det just 
på personer i omgivningen som olika klädstilar och plagg uppenbarar sig, och som man 
inspireras av. En respondent uppgav att han inspirerades av butiker och marknader utomlands.  
 
Respondenterna har svårt att beskriva vad det är som gör att vissa personer förmår att inspirera 
andra i deras klädval. Avgörande tycks dock vara personligheten – respondenterna menar att 
personer som utmärker sig, är trevliga, har många vänner och är utåtriktade, är de man ser upp 
till, lägger märke till och därmed kan inspireras av. Det är personer som syns, som man vet vilka 
de är. Respondenterna tror även att de elever som har inflytande att påverka är de som köper 
kläder ofta och mycket, och som ständigt kommer med nya kläder till skolan. Respondenterna 
anser inte att inflytelserika personer nödvändigtvis behöver vara rika, eller ha ett fint efternamn. 
Samtidigt menar de att det skulle vara konstigt om en ”elev som kommer från Norsborg skulle bli 
kung på skolan”. 
 
Gruppmedlemmarna är av uppfattningen att det inte är ett fåtal specifika elever på skolan som 
ständigt styr vad andra har på sig. Man kan snarare inspireras olika personer vid olika tillfällen, 
och ibland kan man ”råka se plagg på vem som helst som man tycker är snyggt”. Samtidigt 
menar de att personer med mycket utstrålning och som är kända för att bära ”schyssta kläder”, får 
en viss status på skolan. Denna status gör att man så småningom kan dyka upp i vilka kläder som 
helst, utan att folk tycker att det är konstigt. Folk störs mer på brats än sådana personer som har 
en unik stil. ”Nördar” sätter inga trender, menar man. Dock konstaterar man senare att ”helt 
otippade” personer ibland kan bära något som man tycker är snyggt och som man kan tänka sig 
att ta efter. Med ”otippade personer” får vi intrycket av att de menar personer som anses 
mindre ”coola” eller ”populära”, personer som betecknas som ”nördar”, eller de som inte brukar 
utmärka sig ifrån mängden. Respondenterna finner alltså här inga hinder att ta till sig av 
modeplagg de gillar även då de burits av någon de anser vara ”nördig”.  
 
Respondenterna är noga med att skilja på dem som är verkligt intresserade av mode, och dem 
som bara vill se OK ut och bära kläder som anses snygga på skolan. De menar att det är skillnad 
på att ha verkligt kunnande och intresse för stil och mode, och att bara klä sig för att försöka 
bygga upp en image av att vara t.ex. rik. De anser att det finns de som har snygga kläder, som 
dock sitter fel (de kan inte bära upp dem, har inte rätt kroppsbyggnad eller hållning, verkar 
osäkra, eller har en i sammanhanget felaktig attityd). Respondenterna anser dock att en stor del 
av eleverna på Östra Real har en snygg och vårdad klädstil. 
 
 
 

                                                 
67 En livsstils-site med comunity som likt Stureplan.se behandlar bl.a. krog- och nattklubbliv, mode, nöje och 
personporträtt. Se www.glife.se. 
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4.4.3.2  Trender på Östra Real  
 
Respondenterna anser att det råder märkeshysteri på skolan. Samtidigt poängteras att det 
förmodligen förekommer överallt, och att Östra Real därför inte är unik i det avseendet. De 
menar att elever på andra skolor, både i innerstan och i förorterna, är måna om att bära (rätt) 
märken. Dock menar man att en trend avseende ett visst märke oftast börjar på Östra Real. När 
denna sprids till att omfatta en större krets av anhängare, tappar trenden sitt anseende bland dem 
som startat trenden och den dör på så sätt ut. Detta kan ske då plagget börjar bäras på andra 
skolor, eller i förorten, men även då plagget blir för vanligt på Östra Real, och då plagget inte 
längre är begränsat till ursprungsbärarnas krets.  
 
Det finns dock vissa plagg som anses vara accepterade, även då de bärs av väldigt många. 
Exempel på detta är Gucciskor och Canada Goose-jackor. Respondenterna kan dock inte 
föreställa sig att ”alla på skolan gick omkring med t.ex. kamouflagebyxor”. Det anses mer 
acceptabelt att bära skor och jackor som många andra har, och en förklaring till detta är att 
utbudet på dessa typer av plagg för killar är relativt begränsat. Man menar också att dessa typer 
av plagg är dyra, och att man därför inte nödvändigtvis vill lägga ner en större summa på ett 
plagg som riskerar att sticka ut för mycket och bli betraktat som fel av andra på skolan. En 
respondent menade att han trodde att många bär vissa jackor för att bli accepterade av andra, 
snarare än för att de egentligen tycker att det är snyggt.  
 
Det viktigaste är att plagget sitter snyggt, bärs upp rätt och är välmatchat, än att plagget är av ett 
specifikt varumärke eller i en viss prisklass. En sådan inställning visar att man är genuint 
intresserad av mode och att man har intresse för kläder, menar de. Att bära ett plagg ifrån H&M 
på ett snyggt sätt anses bättre än att bära dyra märkeskläder, som inte sitter snyggt. En person 
som bär ett ”helt annorlunda märke” kan anses se ”helt rätt ut”, eftersom personen valt detta 
plagg utifrån sin egen smak och vilja. En respondent menade att plagg av märket J.Lindeberg 
känns fel för att de har för stora logotyper, då han föredrar mer diskreta sådana.  
 

4.4.3.3  Grupptillhörighet kontra unik, personlig stil  
 
Respondenterna uttrycker att de vill vara unika och ha en egen stil, men att detta kan vara svårt 
att åstadkomma. Att man skulle bära vissa typer av kläder på grund av att många andra har det, 
eller för att man vill passa in, stämmer inte, menar de. Tvärtemot ratas de plagg och märken som 
är alltför vanligt förekommande. Samtidigt noteras att det är just då många personer i ens 
omgivning som bär en viss typ av plagg/stil, som man blir medveten om att den finns och därmed 
kan ta den till sig. När man ser många bära ett visst plagg sker en tillvänjning, och i och med 
denna börjar plagget framstå som snyggt.  
 
Det är viktigt att genom sina kläder visa att man är trendig, och det ligger prestige i att vårda sitt 
utseende. Man vill ”inte beblanda sig med den tjocka massan”, och se ut som någon som inte är 
intresserad av mode. Man vill att det ska märkas att man är intresserad av mode, att folk ska 
lägga märke till en och uppfatta en som ”en kille med skön stil, och kanske undra varifrån han 
fått kläderna ifrån”. Det anses smickrande om någon vill inspireras av ens stil. Samtidigt vill 
respondenterna inte att för många ska klä sig som en själv, då de fortfarande vill behålla sitt 
mode en aning exklusivt. Detta är anledningen till varför de letar efter andra plagg om någonting 
blir för vanligt. 
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Respondenterna köper inte plagg som deras kompisar har, eftersom man inte vill se likadan ut 
som alla man umgås med. Då tar man hellre inspiration ifrån någon utanför den närmsta 
umgängeskretsen. Det är då ofta äldre personer som man inte har någon nära gemenskap med 
som influerar till inköp, såsom personer de betraktar på stan. Mode kan man alltså ta till sig av 
personer man inte känner eller ens behöver tycka om. Hela tiden eftersträvas att ha en egen stil. 
Detta görs genom att välja plagg som de själva tycker om, och undvika kläder som används av 
för många andra.  
 
När ett plagg blir alldeles för vanligt anses det ”fel” och otrendigt. Som exempel ges Canada 
Goosejackorna, som enligt respondenterna var trendigt förra året för att bli mindre rätt i år. 
Förklaringen till detta är enligt respondenterna att det har blivit för vanligt, att ”alla” bär dem, 
inklusive ”förortsbarn”. I och med att en del invandrarungdomar med stökigt, och ibland även 
kriminellt beteende, har börjat bära dem, har jackan försetts med negativa associationer och fått 
en viss stämpel. Även J. Lindeberg-plaggen har blivit omoderna, på grund av att de blivit för 
vanliga och kommit att bäras av ”alla”, och för att ”de finns i varenda affär”.  
 

4.4.3.4  Bratskulturens inflytande över modet på Östra Real  
 
Respondenterna upplever inte Östra Real som en ovanligt snobbig skola. Man menar att då 
betyget har en roll i vilken skola man kommer in på, så utgörs Östra Real numera av många 
elever som inte bor kring Östermalm. De allra rikaste går snarare på internatskola, påpekar 
respondenterna. En respondent förklarar att han tidigare hade en uppfattning om Östra Real som 
en ”brattig” och snobbig skola, men att han fått den fördomen motbevisad efter att han börjat där. 
Man menar att eleverna är modemedvetna, men inte snobbiga. Det är något som märks när man 
lär känna folk – då visar de sig vara som i vilken skola som helst.  
 
Begreppet brats uppfattas som något väldigt negativt av respondenterna. De definierar brats som 
personer som ”strävar efter att vara något”, som skryter om sin slösaktiga konsumtion, men som 
inte nödvändigtvis är rika. De ”försöker vara något de inte är”, för att de tror att de blir mer 
accepterade på detta sätt. Vissa av dem skryter om sitt adliga efternamn och sina resor till St 
Tropez, medan andra har mindre ekonomiska resurser, men vill ge skenet av att vara rika och 
snobbiga. Att skryta anses av respondenterna vara väldigt ”fjantigt”. Man upplever bratskulturen 
som en ”illusion”, där ”inget är verkligt”, och i vilka medlemmarna försöker leva upp till en 
image av en livsstil som inte många egentligen kan sägas tillhöra. De upplevs vidare som tråkiga 
personer i enformiga kläder (”vita skjortor”) som inte sticker ut ur mängden, och deras stil anses 
inte ha något med mode att göra. Respondenterna misstänker att dessa personer inte är så 
engagerade i mode, på grund av att de har så mycket pengar att konsumtion av kläder inte spelar 
någon större roll för dem. De som tvingas spara ihop pengar och mer noggrant tänka ut vilka 
kläder de ska köpa, blir mer engagerade i vad de köper och sätter på sig, menar de.  
 
Respondenterna anser inte att det förekommer särskilt många brats på skolan, även om de 
medger att det förekommer elever som skryter. De tycker dock att begreppet brat är konstlat och 
står för en image som väldigt få egentligen kan leva upp till. En respondent menar att de som vill 
kalla sig brats snarare är äldre personer, ”en kille på runt 26 år som inte vill jobba och som 
glassar runt med pappas kontokort”. En respondent menar att det finns ett antal ”mjukare brats” 
på Östra Real, som ”kanske åker till St Tropez, men som inte skryter om det.” Man menar även 
att det är svårt att veta vilka av eleverna som verkligen lever upp till denna livsstil som de 
försöker ge sken av. Det syns inte på eleverna vad de gör på fritiden, något som respondenterna 
menar är en viktig indikator på huruvida man är en brat eller inte.  
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Bratsen anses inte ha monopol på att påverka modet på skolan. Samtidigt poängteras att bratstilen 
eller ”Östrastilen” blivit mer uppmärksammade än de moden som förekommer inom andra 
kretsar. Dessa typer av människor blir inte modeikoner på samma sätt som de som bär 
bratskläder, menar man.  
 

4.4.4  Fokusgrupp 2: flickor  
 

4.4.4.1  Trendsättare och influenser 
 
Respondenterna får inspiration både utifrån och inifrån skolan. För att som elev på skolan få 
rollen som ”trendsetter” ska man ”sticka ut lagom”. Man ska vilja synas, utan att man gör det för 
mycket. Man ska vara lite modemedveten, ha känsla för stil, och en förmåga att inte kopiera en 
specifik look rakt av. Det är särskilt viktigt att man är självsäker i sin stil. Om man klär sig i 
trendiga kläder, men inte kan bära upp dem, eller inte ser ut att trivas i dem, anses man inte se bra 
ut. Likaså spelar det ingen roll om kläderna är dyra, om man inte har ”koll”, utan kombinerar 
märkeskläderna på ett ”konstigt sätt”. Personlighet synes också vara viktig, med rätt sådan kan 
man ”bära en säck” och fortfarande anses snygg och trendig.  
 
Idéer till hur man skall klä sig får man till viss del av varandra, men mestadels snappas de upp 
utifrån. Respondenterna anser att modetidningar, skyltfönster, personer på stan och TV är de 
kanaler som har störst inflytande på dem. Även bilagan Expressen fredag under tiden som Ebba 
von Sydow arbetade som modeexpert där, nämndes som en inspirationskälla. Mingelsiter som 
Stureplan.se anses ointressanta av gruppen. De menar på att det snarare är kompisars föräldrar 
som dyker upp på bilderna, än jämnåriga vänner som de kan relatera till. 
 

4.4.4.2  Vikten av en unik och personlig stil  
 
Respondenterna menar att moden finns inom alla olika genrer och kulturer. En del menar att 
svartrockare är modiga, som vågar ha en egen stil, till skillnad från övriga elever som endast tar 
efter catwalken och därför ser likadana ut. Andra menar att svartrockarna tvärtom försöker 
gömma sig bakom sin stil, och att alla svartrockare ser likadana ut, och därmed inte alls har en 
personlig stil. Respondenterna kan influeras även av personer med stilar som avviker från de som 
respondenterna själva anser sig följa. I dessa fall tar man till sig enstaka detaljer.  
 
Det finns, enligt respondenterna, en paradox i att de inte vill bära likadana kläder som alla andra 
har, men att de gärna vill ta till sig av och köpa någonting som de gillar som någon annan bär. En 
av flickorna anser sig alltid ta efter någon annan, varför det på sätt och vis aldrig går att ha en 
helt egen stil. Detta fick en annan att säga att hon genom att kombinera plagg från olika designers 
och av olika typer, kan uttrycka en unik stil. Däremot ansåg hon att man inte har en egen stil om 
man endast handlar kläder från ett enda märke. Då är det själva designerhusets stil man följer, 
snarare än sin egen. Genom att köpa en billigare variant av ett plagg kan man ha råd att istället 
personalisera det med detaljer på olika vis och därmed göra plagget mer unikt. 
 
Någonting som i diskussionen framkom som viktigt är att man måste vara säker i det man har på 
sig. Självsäkerhet och personlighet är viktiga faktorer i huruvida bäraren anses snyggt eller rätt 
klädd. Denna självsäkerhet stärks markant om kompisar ger positiv respons. De som klär sig 
enformigt upplevs som enformiga personer. För att undvika detta vill respondenterna hela tiden 
finna nya kombinationer av olika typer av plagg.  
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4.4.4.3  Modet på Östra Real  
 
Diskussionen gick vidare in på att man klär sig efter hur man vill bli uppfattad. 
 
Respondenterna i årskurs två menar att modet på skolan skiljer sig mellan årskurserna på skolan. 
Detta menar man beror på att det finns gott om fördomar kring Östra Real. Ryktet säger att det är 
en skola med snobbig klädstil, och ”man tror att alla klär sig på ett visst sätt, att det råder en anti-
sossestämning, och att alla har Gucciskor”. Som ett resultat av detta tenderar eleverna i årskurs 
ett att klä sig därefter, t.ex. ”har de flesta killar i ettan backslick”. I årskurs två, då alla lärt känna 
varandra, vågar folk vara mer unika och ”allas rätta stilar kommer fram”. Gradvis vågar de därför 
experimentera mer med kläder allt eftersom de känner sig säkrare på sig själva och miljön 
omkring dem.68 De respondenter som går i årskurs ett reagerade positivt på detta påstående och 
verkade närmast lättade. Respondenterna i både årskurs ett och två anser att många av de 
fördomar de hade om skolan inte visade sig stämma när de väl börjat där. 
 
Respondenterna menar att de inte tillhör någon särskild grupp på skolan, utan är en del utav 
majoriteten. De poängterar dock att de inte skulle tillhöra majoriteten på en del andra skolor i 
Stockholm. Slutligen enas de om att en passande benämning på dem är ”Östra Real-mainstream”. 
Denna stil menar de skiljer sig en hel del från den mer ”estetiska” looken som de också anser 
vara en vanlig stil i innerstan. Mellan dessa stilar råder en ”vi-och-dem-stämning", 
respondenterna påpekar att ”esteterna gör allt för att inte se ut som oss”.  
 
De anser att en typisk elev på Östra Real lägger ner mycket pengar på kläder, alternativt vill ge 
skenet av att de gör det. ”Östralooken” går ut på att man skall se ”bra ut”, det vill säga välvårdad 
och visa på att man är mån om att vårda sitt utseende. Eleverna är måna om sitt utseende på ett 
sätt som de inte tror är förekommande på andra skolor. En respondent menar att även om man 
försover sig, lägger man ner tid på att fixa i ordning sig, vilket hon inte hade gjort på den 
högstadieskola hon tidigare gick på. Hon menar att då hon går i årskurs ett, håller hon fortfarande 
på att lära känna folk på skolan, och hon träffar nya människor varje dag, varför utseendet är 
viktigt. Samtidigt är det viktigt att inte verka för intresserad av sitt utseende då man ser ned på 
narcissism. En respondent reagerar på att en del tjejer klär sig i vad hon uppfattar som festkläder 
i skolan. Hon ställer sig negativ till detta, och menar att det är överdrivet och snarare tyder på att 
man ”inte har något liv utanför skolan”.  
 
Respondenterna menar också att det är viktigt att variera sig. Att sticka ut anses acceptabelt, och 
till och med ”coolt”, om man gör det medvetet och med självsäkerhet.  
 

4.4.4.4  Betydelsen av varumärken  
 
I och med att märkeshysteri ändå existerar på skolan tror respondenterna att människor kan 
tvinga sig att tycka om ett designerplagg endast för att det är från ett känt märke. Alla 
märkeskläder anses dock inte acceptabla. Stora logotyper anses inte stilfullt, och man vill inte 
upplevas som en reklampelare för ett märke. J. Lindeberg tas upp som ett exempel på märke som 

                                                 
68 Detta är något som vi också observerat under våra besök i de sex klasser på skolan där enkäten delades ut. 
Generellt, har eleverna i årskurs ett i större utsträckning en stil som överensstämmer med den stereotypa bilden av en 
brat. Eleverna i årskurs tre verkar ha en mer avslappnad attityd till sitt utseende, på så sätt att de i större utsträckning 
har en mer individuell stil alternativt är mindre uppklädda. 
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använder för stora logotyper på flera plagg, och som därmed ratas. Istället anses dessa plagg 
vara ”förort”. 
 
En annan typ av plagg som respondenterna ser ner på är uppenbara kopior av märkesprodukter, 
såsom jackor med logotyper som liknar Canada Goose-logotypen. (Dessa förknippar 
respondenterna med förorten.) Det anses betydligt snyggare att ha en egen stil med plagg från 
exempelvis H&M. Prislappen är inte det som styr om ett plagg accepteras. Huvudsaken är att 
kläderna sitter bra och inte är plagierade. Flickorna skäms för att ens gå in i butiker som säljer 
plagiat eller plagg som tillverkats för att vara förvillande likt ett dyrare märke. Flera respondenter 
berättar att de i de fall då de köpt ett plagg (som inte är en kopia av ett märkesplagg) ur en sådan 
butik, gömt påsen i sin väska eller bytt ut den mot en påse från en annan butik.  
 
Respondenterna menar att då de köper märkeskläder gör de det på grund av kvaliteten och stilen, 
och inte på grund av märket. De menar också att en del märken passar en viss stil. De ställer sig 
negativa till personer som köper kläder av vissa märken, trots att det inte passar dem. En 
respondent menar att en del ungdomar i förorterna köper visa märken för att det ser dyrt ut men 
att de sedan inte matchar kläderna på rätt sätt. Att med hjälp av t.ex. stora logotyper försöka visa 
att man har pengar anses helt fel. Som exempel ges J.Lindeberg, som anses ha blivit 
ett ”förortsmärke”.  
 

4.4.4.5  Canada Goose och Henri Lloyd  
 
På frågan om vilka trender som råder på skolan för tillfället anges Canada Goose-jackor. 
Respondenterna ändrar sig sedan och påpekar att de så kallade ”gåsjackorna” inte längre är så 
mycket utav en trend, utan snarare helt enkelt fortfarande förekommer i en relativt stor 
utsträckning på skolan, trots att den största hysterin kring jackorna lagt sig. Detta förklarar man 
med att folk fortsätter att bära jackan, som de köpte då de var som allra trendigast. Numera 
uppges dock dunjackor av märket Fjällräven vara ännu vanligare på skolan, även om det också 
anses vara en trend på nedgång. De jackorna blev trendiga förra året, och liksom med Canada 
Goose fortsätter många att bära dem även i år.  
 
En jacka som dock snabbt blivit helt otrendig på skolan och som inte anses vara OK att bära, är 
Henri Lloyds seglarjackor, som tidigare uppfattades som ett överklassplagg. Flera respondenter 
köpte jackan för 1-1,5 år sen, för att den ansågs ”praktiskt och snygg”. Nu vägrar dock samtliga 
av dem använda dem i skolan eller ute på stan, då de anses ha blivit alldeles för vanliga. Istället 
används de nu endast för segling, som respondenterna påpekar är vad jackan egentligen är avsedd 
för. En respondent berättar att hon övervägde att fortsätta använda jackan eftersom den är skön, 
men beslöt att inte göra detta, då den blivit för vanlig.  
 
Ytterligare en orsak till att jackorna förkastats av respondenterna är att den senare började 
tillverkas i en mängd nya varianter. Detta ser respondenterna som ett dåligt sätt att försöka öka 
försäljningen på, och uppfattas närmast som en skymfning av produkten:  
 

”Jag tycker att jackan blev fel när den började komma i en massa nya 
färger som ljusblått och ljusrosa. Det bara dog! Det blev som att de gjorde 
narr av jackan. Rosa… det är bara så fel. Annars hade det varit OK. Nu kan 
jag inte tänka mig att ha den på mig, nu låter jag den ligga i båten.”  

 
Respondenterna beskriver att dessa jackor har spridits även till förorterna, och menar att detta är 
en bidragande orsak till att jackan numera anses fel. En av flickorna säger att ”När fjortis 
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förortskids bär jackan är det dags att lämna den i garderoben”. I och med att så många, inklusive 
ungdomar i förorterna, började bära plagget, anses det nästan ha blivit lite förlöjligat. En av 
respondenterna beskriver till och med plagget som ”smutskastat”.  
Sättet att bära en viss typ av plagg anses skilja sig väsentligt mellan olika skolor och områden i 
Stockholm. Respondenterna menar att sådana som inte tillhör innerstads- eller Östralooken 
kombinerar plagg på ett icke överensstämmande sätt. Att köpa märkeskläder som anses inne är 
därmed ingen garanti för att en person kommer att se trendig ut. Kombinationen och 
helhetsintrycket är det som avgör om någon ser bra ut.  

 
Även Canada Goose-jackorna anses ha blivit för vanliga i förorten, men då jackan ändå är 
förhållandevis dyr, och därmed kostar mer att ersätta med en ny jacka, är den mer acceptabel att 
fortsätta bära. (”Det är skillnad på 5000 kronor och 2000 kronor”.) En annan förklaring till att 
Canada Goose anses mer acceptabel att bära än Henri Lloyd, trots att Canada Goose förekommit 
i fler år, är att Canada Goose producerats i mer avvikande modeller först på senare tid. Den 
ursprungliga stilen på plagget har därmed hållits relativt konstant och orörd. Man menar också att 
det finns få alternativ till varma vinterjackor på marknaden. Henri Lloyd beskrivs däremot som 
ett plagg ”som ju egentligen inte är en gatujacka”. Ungdomarna säger att Henri Lloyd inte fyller 
någon egentlig funktion förutom då man seglar.  
 
Även i fallet med Canada Goose upplever respondenterna att sättet man bär plagget på avgör om 
det är acceptabelt och snyggt, eller inte. Med detta menas att det går att avgöra om en person som 
bär den, är en naturlig efterföljare av innerstadsmodet eller inte. Att bära Canada Goose i fel färg 
eller storlek ger ett mycket negativt intryck enligt respondenterna, och tyder på att man 
är ”desperat att bära ett visst märke”. En respondent menar dock att trots att man inte automatiskt 
blir stämplad som ”förort” för att man bär en Canada Goose, vill hon inte bära plagget just för att 
det numera är så pass vanligt i förorten. En annan önskar att de som inte kan bära upp Canada 
Goose rätt, och därmed bidrag till att associationerna till detta plagg förändrats, ”hade hållit sig 
till Helly Hansen”. Samtidigt resonerar hon som så att eftersom de inte gör det, skulle hon kunna 
börja bära Helly Hansen istället.  
  
En respondent poängterar att en ytterligare anledning till att Canada Goose tappat popularitet är 
att den blivit stöldbegärlig. Ett plagg som fortfarande endast är trendigt inom en begränsad krets, 
och därmed inte är åtråvärd av många, löper mindre risk att stjälas. När trenden så småningom 
sprids till förorten ökar stölderna, menar de.  
 
Anledningen till att modet sprids till förorten, tror gruppen är att ungdomarna i förorten 
eftersträvar att klättra uppåt på samhällsstegen, och att de därmed tar till sig trenderna som ett led 
i detta. 
 
Trots att Canada Goose, Henri Lloyd och J.Lindeberg fått en mer eller mindre negativ stämpel, 
anser respondenterna att dessa varumärken inte är helt ”förstörda”. Det anses fortfarande finnas 
plagg av samtliga dessa märken som är snygga och som de kan tänka sig ha på sig. En 
respondent menar t.ex. att J.Lindeberg ”fortfarande gör en del skitsnygga kläder”, och en annan 
anser att golfkläder av detta märke fortfarande anses OK.  
 

4.4.4.6  Grupptillhörighet i förortsskolor respektive innerstadsskolor  
 
Respondenterna upplever sig inte själva som snobbar, då de anser att det är någonting som har 
med en överlägsen och otrevlig personlighet att göra. Däremot menar de att de har lite 
gemensamt med ungdomar på förortsskolor, som ”kastar på sig vad som helst”. Alla deltagare i 
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fokusgruppen ansåg att det råder skilda moden på innerstaden respektive förort, och att det råder 
vissa motsättningar mellan dessa. De anser också att denna uppfattning är vida spridd. De menar 
inte att det är fel att bo i förorten, eller att man inte kan komma in i gemenskapen på Östra Real 
om man gör det. Det som är avgörande är att man delar de värderingar och den livsstil som råder 
på skolan. Detta speglas i vilken klädstil man har, vilka kompisar man umgås med, vilket 
språkbruk och vilken slang man använder samt vilka mål man har i livet. En respondent påpekar 
att sättet att vara på på Östra Real utgör en kultur, som skiljer sig från kulturen på en del andra 
skolor. En respondent menar att ”ska man ha bratskläder ska man inte säga ’brorsan’69”.  
 
Dessutom hävdar de att innerstadens ungdomar inte upplever denna motsättning med ungdomar i 
mer välbärgade förorter. Istället syftar ordet ”förortsbarn” på ungdomar i mindre välbeställda 
områden som till exempel Tensta och Skärholmen. Detta menar respondenterna beror på att 
kulturen och attityden i dessa områden skiljer sig mycket åt, och att skilda värderingar och 
intressen är den främsta orsaken till detta. Kulturkrockar ses som oundvikligt av respondenterna, 
inte minst då dessa skilda kulturer anses ha olika språkbruk. En följd av dessa motsättningar har 
blivit att det på Östra Real är viktigare att inte upplevas som ”förort” än att inte upplevas som 
snobb. 
 
Flera av flickorna gick i en högstadieskola i förorten, som de menar har en kultur som skiljer sig 
markant från den på Östra Real. Där upplevde de att deras mer välklädda klädstil och deras 
dyrare plagg ledde till avundsjuka, och att de fick etiketten snobb. De upplevde sig på sätt och vis 
utsatta för att de var måna om sitt utseende. Samtidigt upplevde de det som väldigt jobbigt att en 
del elever ”var besatta” av hur mycket deras kläder kostade.  
 
När dessa flickor började på Östra Real, tyckte de att det var väldigt skönt att vara omgivna av 
personer med samma klädstil. De beskriver denna upplevelse som att ”de hittade hem”, då de 
kände sig ”vanliga”, och som en i mängden. Deras klädstil upplevs inte längre som annorlunda 
eller provocerande, utan som neutrala. Samtidigt fann en av respondenterna det nästan lite 
chockartat att inte längre sticka ut ur mängden. Hon ville trots allt bli sedd och känna sig unik, 
och denna känsla har nu minska kraftigt:  
 

”Jag var typ den enda blonda på hela skolan. Sen när jag började på Östra 
började jag känna att ’Gud vad Östrig jag har blivit’ Nu vill jag färga håret 
brunt. Det är grymt störande att inte sticka ut längre.”  

 
Det faktum att hon nu slapp avundsjukan hon utsatts för tidigare ansågs dock mycket befriande. 
En av de andra respondenterna tyckte att det var skönt att hon på Östra Real anses vara neutralt 
klädd när hon bär de kläder hon är van vid. Om hon sedan vid tillfälle vill sticka ut mer ur 
mängden så är det inga problem. I och med detta kan hon klä sig efter humöret för dagen och 
ändå ”vara rätt”. 
 

4.4.4.7  Bratskulturens roll på Östra Real  
 
Begreppet brats menar respondenterna ursprungligen handlar om någon som ”lever på pappas 
pengar”. Det handlar mer om ett beteende eller en livsstil, snarare än endast ett klädmode. Som 
exempel ger de en kille de känner, ”som skulle vara brat även om han hade mjukisbyxor, för han 
utstrålar ändå brat. Han har en överlägsen attityd”. Samtidigt beskriver respondenterna till en 
början denna kille som brat, med hjälp av just de kläder han brukar bära: 
                                                 
69 Ett slanguttryck som används i mer invandrartäta förorter i Stockholmsområdet.  
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” Han kommer där med sin Gucci-mapp och LV-portfölj. Och Lidingö-
svenska. Och tycker att han är bättre.”  
 

Även detta fall leder diskussionen in på betydelsen av att kombinera plagg på rätt sätt. 
Respondenterna reagerar på att killen i fråga ibland har på sig en viss typ av sneakers som inte 
anses vara brat:  
 

”Han hade Good Year Adidas sneakers.70 Då fattade vi ingenting. Det bröt 
verkligen intrycket. Han brukar ha Gucci loafers annars.” 

 
Respondenterna säger att brats finns på skolan men endast i liten utsträckning. De flesta är ”bara 
rikemans-wannabes som snackar mycket strunt”. En av respondenterna uttryckte att det är 
mycket färre personer än man tror på skolan som faktiskt är rika. Många vill visa sig vara finare 
och rikare än de är, för att de tror att man måste vara fin för att gå på Östra Real. Det är dock 
oftast bara en fasad man sätter upp i skolan, menar respondenterna. Det finns ”många snobbiga 
elever med blont svall”, som utger sig för att vara brats, men som visar sig inte vara det när man 
väl lär känna dem. De som har pengar, tror respondenterna, har inte har samma behov av att visa 
det. Att skryta om pengar anses tvärtom vara mycket ofint. En respondent förklarar att hon har 
det gott ställt, men att hon inte tycker att detta speglas i hennes utseende. Hon känner inget behov 
av att köpa de dyraste märkeskläderna, och menar att hon hellre vill att folk ska lära känna henne 
som person.  
 
Respondenterna ser negativt på begreppet brats, och tycke att det egentligen står för något 
som ”inte finns på riktigt”. Man påpekar att det är ett påhittat begrepp som egentligen 
betyder ”snorunge” och att det därför är fel att använda begreppet för att beskriva en 
genomsnittlig elev på Östra real.  
 
Flickorna tror inte att bratsen är de som har störst inflytande över skolans klädmode nu, men att 
det möjligtvis har varit så tidigare. Man vill inte efterlikna de som verkar vara rika, eftersom de 
ofta bara försöker vara något de inte är och skyltar med en rikedom som de inte besitter. Däremot 
tror de att vissa brats i och med sina ekonomiska resurser har möjlighet att ta till sig trender 
tidigare än andra.  
 
Överlag ser man dock hellre upp till personer som har en egen stil och ”inte försöker så mycket”. 
Som exempel ges en kille som trots sitt adelsnamn bär hiphopkläder, och en tjej som ”ser 
jätteklassig ut, men som visade sig bo i Bredäng och mest handlar på H&M”. 
 

4.5  Analys av fokusgrupperna  
  
I detta avsnitt sammanfattar vi resultatet av de två fokusgrupperna, samt diskuterar det, utifrån 
bl.a. de teorier vi tidigare redogjort för i kapitel 3.  
 

                                                 
70 Denna skomodell liknar Puma Speed Cat, som vi nämnde i avsnitt 1.1 och 1.2, och tillhör således en kategori 
sneakers som vi utifrån egna observationer uppfattar främst förekommer i en del av Stockholms förorter. 
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4.5.1  Trendsättare och influenser  
 
Respondenternas klädval påverkas lika mycket, eller t.o.m. mer, av folk på stan än av andra 
elever på skolan.  
När det gäller eleverna på skolan, tycks det inte finnas några specifika opinionsbildare på skolan 
som har monopol på att starta och sprida trender. Man kan påverkas av vem som helst, som bär 
något som anses snyggt, och som gärna är lite ovanligt, om än inte för utstickande. Detta gör att 
även elever som vanligtvis inte väcker uppmärksamhet på skolan kan påverka de andra eleverna. 
Självsäkerhet, stor umgängeskrets och ett utåtriktat beteende spelar dock en roll för 
sannolikheten att man ska uppmärksammas och därmed efterliknas i sin klädstil. Modeintresse är 
en annan viktig faktor som ofta spelar roll för spridningen av trender, något som bekräftar Engel 
et.al.s teori om detta. Likaså bör man kunna bära upp kläderna på ett sätt som uppfattas som 
fördelaktigt. Ekonomiska resurser och fina efternamn anses mindre viktigt.  
 

4.5.2  Identitet och grupptillhörighet  
 
I likhet med de traditionella sociologiska teorierna om kläders och modens funktion, visar våra 
fokusgrupper att kläder spelar en betydande roll i respondenternas strävan efter att konstruera och 
kommunicera en egen identitet, liksom tillhörighet till en grupp. Klädkonsumtionen påverkas 
också av en vilja att distansera sig ifrån andra grupper.  
 
Respondenterna anser att det är mycket viktigt att vara unik i sin klädstil och att inte tillhöra den 
stora massan. Trots att det är smickrande att folk påverkas av en, vill man inte heller se ut som 
alltför många andra. Samtidigt vill man inte sticka ut för mycket från mängden. Att följa det 
vedertagna modet blir därmed av betydelse. För att ändå bevara ett intryck av unicitet blir den 
egna kombinationen av olika plagg och varumärken det främsta uttryckssättet. 

 
Man vill inte klä sig som sina kamrater, eftersom man vill ha en unik stil. Istället tar man hellre 
inspiration ifrån folk utanför den egna umgängeskretsen. Detta talar emot de teorier som säger att 
personer klär sig enligt en viss mall för att erhålla och visa upp en tillhörighet till en viss grupp, 
såsom Solomon et.al.s teori om att vi tar efter dem som vi har något gemensamt med. Liksom de 
traditionella teorierna inom modesociologin visar vår studie på att respondenterna kommunicerar 
en grupptillhörighet genom sina kläder. Detta sker dock inte endast genom en strävan att direkt 
efterlikna de personer som man känner samhörighet med, eller som man vill komma närmre.  
 
Respondenterna tycks snarare vilja visa på sin unikhet inom den grupp de tillhör. 
Grupptillhörigheten avgörs inte av, och kommuniceras inte genom, endast några specifika plagg 
eller klädstilar, menar man. Snarare tycks respondenterna betrakta sig själva som medlemmar 
utav en grupp, i vilken modeintresse, känsla och stil för mode, och förmågan att klä sig unikt, 
förekommer. Respondenterna tycks inte begränsa synen på denna grupp till att omfatta endast 
elever på den egna skolan. Vi upplever att de ser sig själva som medlemmar i en större 
gemenskap av modeintresserade individer, som återfinns inom olika åldersgrupper, bostadsorter 
och samhällsskikt. Tillhörighet till denna gemenskap uppges vara mer eftersträvad än tillhörighet 
till samhällets mer välbärgade skikt. Denna typ av gruppindelning kan knytas an till begreppen 
habitus och kulturellt kapital. Det som tycks förena eleverna inom en viss grupp, är deras 
kunskap om hur man kan eller bör kombinera olika plagg till en stil som av gruppen anses se bra 
och tillräckligt unik ut. Samtidigt bör man kunna kombinera denna stil med rätt typ av 
kroppshållning, personlighet och attityd. De elever som inte besitter denna förmåga, utesluts 
därmed ur gemenskapen. Reglerna för hur man kan kombinera kläder på ”rätt sätt” är dock 
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väldigt subtila och otydligt formulerade. För en utomstående är det därför också svårt att erhålla 
denna färdighet, och därmed också svårt att inta en plats i gruppen.  

 
Vad gäller vissa typer av plagg, såsom jackor (både för pojkar och flickor) och skor (för pojkar), 
anses det vara mer accepterat att bära en modell eller ett varumärke som många andra har. Det är 
heller inte lika viktigt i dessa fall att plagget utgör den senaste trenden. Detta då utbudet av dessa 
typer av plagg upplevs som begränsat, men också på grund av att de är dyra. Detta innebär att en 
jacka som framgångsrikt kan etableras på marknaden med stor sannolikhet innebär en relativt 
säker försäljning i flera år framöver. Men denna inställning till konsumtion av jackor och skor 
innebär även att det möjligtvis finns en marknad för ett större utbud och mer unika modeller av 
dessa typer av plagg.  
 
Att eleverna betonar vikten av att vara unika, och inte anser sig tillhöra en specifik grupp, ligger i 
linje med Ensafmanesh och Jacobssons teori om att ungdomar vill vara unika för att på så sätt 
undvika att placeras i ett specifikt fack.  
 
Respondenternas val av klädsel sägs inte baseras på en vilja att markera grupptillhörighet. Deras 
resonemang kring moden och varumärken gör det dock tydligt att kläder spelar en mycket viktig 
roll i deras strävan att distansera sig ifrån vissa grupper. Vissa plagg anses stå för en livsstil och 
en identitet som eleverna inte vill associeras med, och dessa ratas därför. Detta uttrycks bland 
annat av den irritation som råder över att en del plagg och varumärken, som respondenterna ändå 
tycker ser bra ut eller ”är praktiska”, med tiden fått en ändrad innebörd, och därmed inte längre 
kan brukas.  
 
Genom att markera vilka grupper man inte tillhör, försätter sig dessa elever indirekt i en annan 
kategori. Begrepp som ”Östra-mainstream” och ”Östrig” tyder på att de ändå indirekt ser sig som 
en del av en gemenskap på skolan. Andra elever på skolan utgör en viktig referensgrupp för 
respondenterna. De utövar ett värdeuttryckande inflytande, då de förmår respondenterna att 
konsumera vissa plagg och varumärken i syfte att kommunicera en önskvärd identitet och att 
förstärka den image av dem själva som de önskar skapa. Men även ungdomar från förorten utgör 
en (negativ) referensgrupp i det avseendet att respondenterna är noga med att inte bära samma 
kläder som dem. Ensafmanesh och Jacobsson menar att ungdomar använder andra personer som 
referenspunkter för att finna sina egna identiteter. På Östra Real är detta mycket tydligt, då 
ungdomarna i förorten används som referenspunkt i Östra Real-elevernas strävan efter att hitta 
och kommunicera sina identiteter. Ingen av respondenterna i fokusgrupperna uttrycker sig 
explicit som ”innerstadsungdomar”. De definierar snarare sina identiteter genom att markera 
vilka de inte är, dvs. att de inte tillhör livsstilen i förorten.  
 
Att förstaårseleverna tenderar att klä sig enligt den stereotypa bilden av ”Östra Real-eleven”, 
visar att eleverna påverkas av vad andra anser om deras klädsel, trots att de uppger att de inte gör 
det. Då denna föreställning om hur en elev på skolan ska se ut mer eller mindre överensstämmer 
med utseendet hos en brat, kan vi konstatera att bratsen faktiskt utgör en referensgrupp. Både de 
och övriga elever på skolan utövar ett utilitaristiskt inflytande, i det avseendet att respondenterna 
klär sig enligt en viss mall i syfte att tillfredsställa vad de tror förväntas av dem som elever på 
Östra Real. 
 
Som vi tidigare nämnt menar Barnard och Polhemus att man erhåller en viss position och 
grupptillhörighet genom de kläder man bär, snarare än att man genom sina kläder kommunicerar 
en grupptillhörighet man redan har. Trots att eleverna menar att det är fel att döma varandra 
utifrån utseendet, tror vi att det kan vara så att klädstilen spelar roll i huruvida man lyckas inta en 
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specifik roll eller grupptillhörighet på skolan. Förstaårselevernas val att bära kläder enligt den 
stereotypa bilden av Östra Real, kan möjligtvis underlätta deras chans att till en början lära känna 
övriga elever på skolan och bli accepterade av dessa. (Det torde vara lättare att komma in i 
gemenskapen om man inte sticker ut allt för mycket när man är ny på skolan.) Detta bekräftar de 
teorier som presenterats av Polhemus och Barnard. Med tiden tycks eleverna dock inte 
kategorisera andra elever på grund av deras kläder, istället påstår de sig gå mer på personlighet. 
Personer som klär sig bra, men som har en snobbig översittarattityd anses inte tillhöra 
gemenskapen, trots deras fördelaktiga klädval.  
 

4.5.3  Varumärkesassociationer  
 

4.5.3.1  Den lokala omgivningens betydelse  
 
Varumärket spelar en betydande roll i hur ett plagg uppfattas. Det förses av eleverna med 
positiva eller negativa associationer, en process som helt avgörs av vilka personer som ses bära 
dessa plagg. Ett plagg som uppfattas som för vanligt förlorar sin status. Likaså kan ett varumärke 
skadas av att bäras av personer med en livsstil (i form av t.ex. språkbruk, uppfattade attityder och 
ambitioner) som uppfattas som mindre tilltalade och som alltför avvikande ifrån elevernas egen. I 
det avseendet tyder valet av kläder på att eleverna med hjälp av sina plagg vill kommunicera 
tillhörighet till en speciell grupp, samtidigt som de vill distansera sig ifrån andra grupper. 
  
Värt att notera är att varumärkets pris inte automatiskt resulterar i vissa associationer. Dyra plagg 
kan få en negativ image om de bärs av ”fel” typer av människor eller på fel sätt. Likaså 
accepteras billigare varumärken och massproducerat mode, så länge de förmår konsumenterna att 
skapa en unik stil. Olika varumärkens image påverkas med andra ord inte främst av de värden 
och associationer som marknadsförare försöker ladda varumärkena med. Den universella image 
som företagen försöker bygga upp styr inte konsumenternas uppfattning av varumärket i lika hög 
grad som hur plaggen konsumeras i praktiken på lokal nivå. Vi betonar här lokal nivå, eftersom 
elevernas uppfattning av varumärkena främst baseras på vilka som bär dem i den stad de lever i. 
Hur plaggen bärs i andra städer eller länder tolkar vi har mindre betydelse, då det är personer i 
den fysiska omgivningen som eleverna främst tycks jämföra sig med. Ett varumärke kan alltså 
stå för skilda värden i olika städer, länder och regioner, och det är konsumenterna själva som 
bestämmer dessa värden. 
 

4.5.3.2  Betydelsen av word of mouth  
 
Word of mouth spelar med andra ord en större roll än traditionell marknadsföring, i hur 
varumärken och plagg värderas bland eleverna. Trots att eleverna ger uttryck för att det är deras 
individuella åsikter som styr vilka varumärken som de anser vara acceptabla, är det också väldigt 
tydligt i deras svar att omgivningens bild av olika varumärken spelar en betydande roll. Det är 
oklart till vilken grad elevernas värderingar av olika varumärken grundas på deras egna åsikter, 
och i vilken utsträckning de faktiskt baseras på vad många i deras omgivning anser (eller påstår 
sig anse). Klart är ändå att vi får intrycket av att respondenterna anser att ett plagg är oacceptabelt 
att bära, då ”alla vet” att detta varumärke står för något negativt. Respondenterna tar t.o.m. ibland 
avstånd ifrån vissa plagg, som de egentligen anser är praktiska eller snygga, på grund av att den 
gängse uppfattningen inom deras krets (skola) är att varumärket står för något negativt. Man 
tycks därmed anpassa sina åsikter efter andras, och på så sätt förstärker man också dessa 
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associationer till varumärket i fråga, till den grad att det så småningom blir en vedertagen 
uppfattning.  
 
Trender kring vissa plagg eller varumärken må spridas via word of mouth, men vad som 
framförallt sprids genom word of mouth är åsikter och idéer om vad olika varumärken står för 
och vilka associationer som bör göras till dessa. Respondenterna tar inte till sig (eller refuserar) 
en trend, endast för att de insett att de är trendiga (respektive blivit omoderna), utan snarare för 
att de övertygats om att ha en viss åsikt om plagget, en åsikt som sprids likt en trend, eller vad 
Gladwell kallar epidemi. Snart blir detta sätt att se på olika typer av plagg och varumärken en 
vedertagen inställning bland eleverna på Östra Real (eller innerstaden i allmänhet), och på så sätt 
en del av det kulturella kapital som behövs för att vara en del utav denna gemenskap. Det är 
möjligt att elevernas preferenser påverkas av the mere exposure phenomenon, dvs. att de lär sig 
uppskatta vissa plagg just på grund av att de frekvent exponeras för denna stil. Den fysiska 
strukturen spelar också en roll för ungdomarnas åsikter, då de till stor del umgås med 
skolkamrater och bekanta som lever och rör sig inom ett begränsat område, och därmed främst 
exponeras för en viss typ av åsikter och klädstilar. Den fysiska distansen till förorten förstärker 
fördomar och åsikter om den livsstil och de moden som förekommer där. Den fysiska strukturen 
spelar också roll i det avseendet att den intima miljö som skapas inom Östra Real förstärker 
behovet av att klä sig rätt och bli accepterad av sin omgivning (i detta fall skolkamraterna).  
 

4.5.3.3  Prisets betydelse  
 
Ett märke som anses rätt, kan också förlora sin status på en specifik person, om det kombineras 
med andra plagg på ”fel” sätt. Outtalade koder om vilka plagg som skall kombineras fungerar 
som en måttstock på hur ”inne” en person är och det hjälper således inte att enbart köpa de rätta 
märkena, om man inte vet hur dessa skall kombineras. Intressant att notera är att även billigare 
plagg och märken i så fall kan accepteras så länge som de skapar en enhetlighet och kan utnyttjas 
för att skapa en unik stil.  
 
Vår uppfattning om att massproducerade klädesplagg ur större butikskedjor helt ratas av eleverna 
visade sig därmed vara felaktig. Snarare kan det anses vara riskabelt att gentemot tonåringar 
marknadsföra en klädkollektion genom att fokusera på tydliga varumärken och väl uttalade 
varumärkesidentiteter med betoning på livsstilar. Detta eftersom att sådana varumärken lätt och 
plötsligt kan komma att associeras med ”fel” saker hos konsumenterna och därmed skadas 
avsevärt. Företag som framhäver produkten snarare än varumärket (såsom större butikskedjor 
som erbjuder massproducerat mode) riskerar inte att drabbas på samma sätt, då deras varumärken 
sällan associeras till en specifik livsstil. Samtidigt är det tydligt att de största trenderna de senaste 
åren på Östra Real skapats kring just specifika varumärken, såsom Canada Goose, Henri Lloyd 
och Lyle & Scott.  
 

4.5.3.4  Exploatering av varumärken  
 
Respondenternas ovilja att bära kläder som blivit för vanliga visar att märken som blir för 
exploaterade och för aggressivt marknadsförda, riskerar att få sin image skadad. Visserligen har 
trender kring många plagg, såsom Canada Goose och Henri Lloyd, inte uppstått och spridits som 
ett resultat av intensiva marknadsföringssatsningar ifrån företagens sida, utan de är snarare något 
som uppstått närmast av en slump. Företagen har dock många gånger velat utnyttja denna 
nyvunna popularitet genom att introducera nya modeller och på så vis trappat upp 
marknadsföringen gentemot den yngre publiken. Detta har då medfört att förtroendet för 
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varumärket minskat, och imagen har förändrats till det negativa, såsom i fallet med Henri Lloyds 
introducering av rosa och blå modeller av seglarjackan.  
 
Ett annat tydligt exempel på varumärken som försatts med negativa associationer allteftersom det 
exploaterats, är J.Lindeberg. Det märket anses numera fel, bland annat på grund av de stora 
logotyper som plaggen försatts med. Varumärket anses på så sätt urvattnat och ”för bräkigt”.  
Respondenterna ger uttryck för att de förlorar respekten för varumärken som marknadsförare till 
varje pris försöker ”kränga på” dem. Denna strategi anses närmast vara respektlöst, både 
gentemot konsumenterna, och gentemot plagget och varumärket i sig. Vår studie bekräftar 
därmed Solomon et.al.s teori om att tonåringar är väl medvetna om företagens kommersiella 
syften. Det är tydligt att eleverna på Östra Real är mycket måna om att inte bli utnyttjade av 
företagen eller att bli behandlade på ett sätt som upplevs som nedvärderande. Trots att deras 
fixering vid varumärken tyder på en benägenhet att ge vika för de kommersiella krafterna, är de 
samtidig angelägna att visa att de inte är lättmanipulerade konsumenter utan egna åsikter eller 
viljor.  
 

4.5.4  Trickle‐down‐process i flera avseenden  
 
Ett plagg uppmärksammas ofta då många personer bär det, och det är på detta sätt 
respondenterna ofta tar till sig en ny trend. Samtidigt är det väldigt viktigt att ett plagg inte är för 
vanligt och bärs av alltför många. När ett plagg eller en stil sprids utanför den egna kretsen – som 
kan vara alltifrån en mindre gruppering på skolan till en hel stadsdel – anses trenden förbrukad 
där den först uppstod. Sättet på vilket moden utvecklas och sprids på bland eleverna på Östra 
Real kan därmed liknas vid det tillvägagångssätt som återges i Simmels trickle down theory. 
Plagg som först anses vara fenomen inom Östra Real, Östermalm och/eller innerstan, förlorar sin 
status då de börjar bäras av ungdomar ifrån de mer resurssvaga förorterna, och blir därmed 
omoderna på skolan där de först förekom. Men trender kan också dö ut bland deras 
upphovsmakare, då de sprids ifrån en elevgrupp på skolan till att bli vanligt förekommande på 
hela skolan. Den grupp som ursprungligen bar kläderna kan bestå av särskilt ”snobbiga” elever, 
men likaväl kan de bestå av elever som upplever sig ha ett särskilt modeintresse och en ”känsla 
för stil”, oavsett ekonomiska tillgångar. Då andra elever, som inte har samma förmåga 
att ”kombinera rätt”, anammar detta plagg, tycks det tappa sin status som modeplagg och blir 
för ”mainstream”.  
 
Modet bland eleverna på Östra Real tycks med andra ord genomgå en trickle down-process i 
flera avseenden. Moden sprids till att omfatta fler personer, och förlorar på så sätt sin status. Men 
det är inte endast mellan olika klasser som moden förflyttar sig, och det är inte endast på grund 
av en vilja att utmärka ekonomiska tillgångar som trickle down-processen tillämpas. Moden 
förflyttar sig även mellan grupper med olika tillgång till ett specifikt kulturellt kapital och habitus, 
och de överges på grund en strävan att kommunicera ett övertag över detta kapital. Man vill 
genom sina kläder utmärka en viss livsstil. Inom denna är förmågan att kombinera plagg på rätt 
sätt viktigt, men även sättet som man för sig på och talar, liksom vilka mål och ambitioner man 
har. Tillgången till denna livsstil och det kulturella kapital som det kräver, kan dock 
argumenteras reflekterar ens ekonomiska resurser, vilket vi diskuterar ytterligare i avsnitt 4.5.4.2.  
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4.5.4.1  Kläder som associeras med förorten  
 
Kläder som förknippas med förorten anses negativt. Varumärken som sprids till förorten och blir 
vanligt förekommande där kan därmed snabbt förlora status. Budskapet att ett plagg ”är förort” 
har vad Gladwell kallar en enorm ”klibbighet”, som gör det är lätt att ta till sig budskapet.  
 
Den negativa inställningen till förorten handlar inte (åtminstone inte uttalat) om upplevda 
klasskillnader och en strävan att kommunicera tillhörighet till samhällets mer välbärgade skikt. 
Snarare tycks det ha att göra med att ungdomar från förorten av respondenterna generellt anses 
ha en helt annorlunda livsstil än eleverna på Östra Real. Det är inte förorten i sig som man ställer 
sig negativ till, utan sättet som dessa ungdomar upplevs prata och föra sig, och de mål och 
värderingar som de antas besitta. Återigen kan en koppling till kulturellt kapital göras. De flesta 
ungdomar från förorten anses sakna det kulturella kapital som är som nödvändigt för att bli 
accepterade av eleverna på Östra Real. Detta i sin tur leder till att deras sätt att bära vissa plagg 
och varumärken anses ”fel” eller ”fult”.  
 
Sättet som elever från förorterna kombinerar kläderna på uppges av respondenterna vara 
ytterligare en egenskap, förutom livsstilen, som förklarar varför förorten fått en negativ stämpel. 
Vi ser dock möjligheten att det snarare är den uppfattade livsstilen i förorten som ensamt skapar 
de negativa associationerna. Att den klädstil som förekommer i förorten betraktas som felaktig 
ser vi snarare som en följd av den negativa inställningen till förortens livsstil. 
(Klädkombinationen i förorten i sig kan ju argumenteras vara neutral tills det att det laddas med 
vissa värden av betraktaren och/eller bäraren. En viss stil sägs utstråla ”förort” just för att de 
förekommer i förorten. Möjligheten finns, menar vi, att samma klädkombination hade kunnat 
uppfattas som snygg på Östra Real, om de först förekommit där, t.ex. på en person med särskild 
status och unik stil på skolan.) 
 
Åsikterna om förortsungdomarnas sätt att bära märkesplagg på är ”fula”, kan också ses som ett 
sätt för eleverna på Östra Real att markera att det råder en skillnad mellan grupperna, trots att de 
bär samma plagg, samt ett sätt att poängtera att de var först ute med plaggen. I detta avseende ter 
det sig återigen rimligt att anta att kläder används för att kommunicera grupptillhörighet och 
avståndstagande ifrån andra grupper.  
 
Trots att vissa plagg av ett specifikt varumärke, och de sätt som dessa används på, förses med 
negativa associationer, menar respondenterna att hela varumärket inte nödvändigtvis skadas av 
detta. Andra typer av plagg av samma varumärke kan fortfarande vara acceptabla att bära. Detta 
torde bero på att dessa fortfarande inte i samma utsträckning bärs av personer med ”fel” livsstil.  
 
Intressant är att eleverna tycks ha större överseende med associationer till förorten, då plagget i 
fråga är dyrare att ersätta med ett nytt eller då det finns få alternativ, såsom i fallet med dunjackor 
såsom Canada Goose. Det tycks anses lättare och mindre kostsamt att hitta ett substitut för den 
tunnare vår/höstjackan av märket Henri Lloyd. Detta tyder på att eleverna är villiga att 
kompromissa med de varumärkesassociationer som skapas inom deras umgängeskrets, då ett 
ratande av ett visst märke anses bli för kostsamt i rent ekonomiska termer.  
 
En koppling kan här också göras till begreppet klassisk stil. Eleverna ger uttryck för att det är 
mer acceptabelt att bära Canada Gooseplagg som inköpts för flera år sedan, då jackan hade en 
begränsad spridning. Likaså uppges att det främst är de senare modellerna av Henri Lloyd-jackan, 
i nya färgkombinationer, som anses ”fula” och som bidragit till att smutskasta varumärket. Detta 
ser vi som ett sätt för respondenterna att poängtera skillnaden mellan stil och trend. Vi ser det 
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delvis som ett försök att legitimera deras köp och bruk av Canada Goose och Henri Lloyd, trots 
att varumärkena nu fått mer eller mindre negativa associationer. Genom att uttrycka att deras 
plagg är av den ursprungliga modellen vill de poängtera att deras jackor därmed är 
mer ”klassiska”. Genom att kategorisera de senare modellerna (som används av personer som de 
inte vill förknippas med), som en smaklös fluga gör de skillnad på sina plagg och de andras plagg, 
trots att de är av samma märke.  
 
Att jackor från Henri Lloyd anses fel, förklaras också med att det ”ju egentligen inte är en jacka 
som man ska gå med på stan”, utan en seglarjacka avsedd för sjön. Detta kan tolkas som 
ytterligare ett sätt att poängtera skillnaden mellan stil och trend. Det kan tolkas som ett sätt 
att ”förlöjliga” användandet av Henri Lloyd bland ungdomar från förorten, som anses endast 
köper plaggen för att ha dem på stan och som därmed anses vara ”wannabes”. Då flera av 
respondenterna uppger att de också seglar med jackan, markerar de att de köpt jackan av andra 
skäl än endast för att ”försöka vara något” och försöka åstadkomma en image som inte 
överensstämmer med deras verkliga livsstil, något som ju anses väldigt fult att göra inom denna 
krets. Detta blir ytterligare ett sätt att poängtera att de använder plaggen på ett ”mer klassiskt” 
sätt, och därmed följer en viss klassisk stil snarare än en tillfällig trend. Det kan också ses som ett 
sätt att indirekt markera en skillnad i de båda gruppernas sociala klass och innehavande av 
kulturellt och ekonomiskt kapital. Genom att markera att jackan bör användas vid segling 
försvårar man för andra, som inte har tillgång till sådana aktiviteter, att inta en plats i gruppen, 
precis som Mowen och Minor tidigare noterat. Denna positiva inställning till den klassiska stilen 
kan ses som en förlängning av elevernas motstånd mot att vara ”modeslavar”, något som 
framkommit i både enkätundersökningen och fokusgrupperna. 
  
Det bör poängteras att den negativa inställningen till den påstådda livsstilen i förorten inte 
explicit tycks handla om den utländska påbrå som många ungdomar i nämnda förorter har. Ingen 
direkt koppling gjordes i samtalet mellan livsstil och etnicitet, och flera av respondenterna som 
uttryckte starka åsikter om förorten hade själva utländskt påbrå. Snarare är det livsstilen i sig som 
man motsätter sig. (Givetvis kan det inte uteslutas att det finns vissa fördomar om att denna 
livsstil är överrepresenterad bland ungdomar av utländsk härkomst, och det skulle kunna 
argumenteras för att avståndstagandet av denna livsstil är ett sätt att försöka erhålla en plats i det 
svenska samhället.) 
 
Henri Lloyd och Canada Goose kan liknas vid det som Gladwell beskriver som epidemier. De är 
plagg som successivt spridits från ett mindre antal bärare, till större delen av Stockholm, med 
hjälp av word of mouth och ett antal konsumenters förmåga att sprida trenderna vidare, snarare 
än på grund av intensiva marknadsföringskampanjer. Canada Goose har visat sig vara en mycket 
långlivad trend, som närmast kommit att betecknas som en ”klassiker” av några av 
respondenterna (så länge de bärs på det ursprungliga, ”rätta” sättet). Henri Lloyd kan dock 
snarare beskrivas som en kortlivad trend, eller fluga, som snabbt dog ut.  
 
Respondenterna anser sig utgöra en referensgrupp gentemot ungdomar i förorten. De tycks anse 
sig ha informationsmakt, på så sätt att de anser sig ha åtråvärd information om vad som är snyggt 
och rätt att bära. De menar även att de besitter referensmakt och belöningsmakt, då de tror att 
ungdomar från förorten ser upp till deras livsstil och sociala status, och då ett lyckat anammande 
av deras klädstil kan belönas med en plats i deras gemenskap.  
 
Samtidigt som trickle-down-teorin är tydligt tillämpbar i denna studie, kan man också applicera 
trickle-across-teorin på detta. Då ungdomarna i förorten skapar egna sätt att bära plaggen i fråga, 
kan man säga att de skapar och sprider sina egna moden och trender, avseende hur plaggen bör 
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bäras och kombineras. På så sätt sprids olika moden och trender horisontellt i förorten, respektive 
på Östra Real, trots att de avser samma plagg.  
  

4.5.4.2  Att kommunicera social klass och ekonomiska tillgångar genom klädseln 
 
Trots att ekonomiska tillgångar uppges spela en obetydlig roll för huruvida man klär sig rätt, kan 
det inte uteslutas att detta spelar en viss roll i sammanhanget. Dels tyder respondenternas svar på 
att de som ständigt konsumerar nya kläder har en större förmåga att påverka andra elever, något 
som förutsätter vissa resurser. Förmågan att erhålla det nödvändiga kulturella kapitalet 
underlättas också av att man kommer ifrån en välutbildad och välbärgad familj. Dessutom ingår 
inte de mer välbärgade förorterna i Stockholm i respondenternas definition av ”förort”. Utan att 
respondenterna uttryckligen säger att deras kläder signalerar deras ekonomiska tillgångar, är det 
tydligt att de använder klädkonsumtion som ett sätt att förmedla social klass, något som ju 
innefattar ekonomiska resurser, vid sidan av livsstil och värderingar. Det är därmed möjligt att de 
genom den livsstil de vill kommunicera, också vill visa på en (verklig eller påstådd) tillgång till 
ett ekonomiskt kapital.  
 
Att öppet skryta om sina ekonomiska tillgångar anses dock fel. Respondenterna anser inte att 
bratskulturen är eftersträvsam eller har särskild status på skolan. Liksom Solomon et.al. noterat 
förekommer inom de övre sociala klasserna, tycks många elever på Östra Real välja att inte 
använda sig av uppenbar skrytkonsumtion för att markera sin sociala klass. Skrytkonsumtion 
anses snarare vara tecken på att man inte är självsäker nog att ha en egen stil, eller på en strävan 
att tillhöra överklassen, fastän man inte gör det. Bratsen upplevs inte som några särskilda 
modeförebilder, utan snarare som personer med ett enformigt, icke unikt massmode. Man anser 
tvärtom att de som inte aktivt försöker visa upp sina tillgångar och att de som vågar avvika från 
normen kring hur en välbärgad elev brukar ser ut, får högre status på skolan.  
 
Det tycks på så sätt finns olika grader av status även inom kretsen av mer välbärgade elever, eller 
elever med högre social klass. Såsom Solomon et.al. noterat, avgörs inte den sociala statusen 
endast av hur mycket pengar man har, utan även på vilket sätt man visar detta. Den typ av kläder 
man konsumerar spelar här en viktig roll på Östra Real. Genom att visa sin status och sina 
ekonomiska tillgångar på ett mer diskret sätt erhåller man högre status på skolan.  
 
Den negativa synen på skrytkonsumtion har medfört att stora logotyper förlorat sin status och 
åtråvärdhet. Motståndet mot plagg med stora logotyper kan också bero på en uppfattning om att 
dessa lättare kan förvandlas till ”felaktiga”. Genom att bära plagg med mindre logotyper kan man 
möjligtvis undgå att associeras med fel värden, även om varumärket så småningom tappar i 
anseende. Inställningen till synliga logotyper kan också ses som ett uttryck för trickle-down-
teorin. När personer med ”fel” livsstil (och möjligtvis ur fel social klass) fått möjlighet att bära 
plagg med stora logotyper, ändrar eleverna av högre social klass sitt mode och introducerar nya, 
mer subtila sätt att uttrycka sin livsstil och sin sociala klass på, i ett försök att distansera sig ifrån 
de övriga.  
 
Det är svårt att utifrån respondenternas svar få en förståelse för exakt vad som enligt dem 
utmärker en brat. De anser att det inte förekommer många brats på skolan, och menar att de flesta 
på skolan som skryter egentligen inte kan leva upp till den image de vill projicera utåt. Dessa 
personer faller dock in under vår definition av brats, som ju är ”personer som genom sin 
konsumtion och livsstil vill visa en verklig eller önskad tillhörighet till samhällets övre skikt”. 
Utifrån vår definition finns det med andra ord mer brats på skolan än vad respondenterna uppger. 
Dessa ser respondenterna dock, som tidigare nämnts, negativt på.  
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När skolorna inte längre tar in elever efter närhetsprincipen utan tillåter att elever söker sig från 
andra stadsdelar och orter än Östermalm, medför det en viss förskjutning av skolans identitet. 
Östra Real har fortfarande sitt rykte som Östermalmsskola och eleverna vill uppenbarligen passa 
in i denna miljö. Då många av eleverna i dagsläget inte har vuxit upp på Östermalm och fostrats 
in i dess kultur sedan barnsben, besitter de dock inte det habitus som är nödvändigt inom dessa 
kretsar. Därför tycks det vara så att många elever inte fullt litar på sin förmåga att klä sig efter 
eget huvud, då risken för att kombinera fel och därmed uppfattas som ”wannabe” eller förortsbo 
då ökar. På samma gång är skolans kultur ett levande ting som klart påverkas av att 
sammansättningen av elever förändrats. Östra Real anses fortfarande vara en fin skola, men mer 
och mer på grund av att intagningspoängen är hög likväl som att den ligger i en exklusiv miljö på 
Östermalm. Skolan kan sägas migrera från att vara klassbaserad till att mer handla om en skola 
för en intellektuell elit, med en livsstil där värderingar, ambitioner och sätt att föra sig spelar stor 
roll. Detta kan vara en betydande anledning till att bratskulturen som tidigare varit stark på 
skolan, börjat att förlora sin relevans. När flickorna i fokusgruppen påpekade att personer i 30-års 
ålder som lever på sin pappas pengar ”är tragiska”, ser de till det faktum att dessa personer inte 
lyckats skapa sig någonting eget. Den generation av elever som nu studerar vid läroverket tycks 
ha mycket högre ambitioner än att bli försörjda av någon annan. De vill själva skapa sig ett namn 
och tjäna ihop en framtida förmögenhet genom egna meriter. 
 

4.5.5  Övriga influenser  
 
Ytterligare en betydande maktfaktor för modet visar sig vara butikernas och klädkedjornas 
inköpare. Detta då respondenterna tar upp det faktum att butikernas utbud och tillvänjningen vid 
ett mode är två mycket inflytelserika parametrar i elevernas köpbeslut. 
 
Livsstilssiter, såsom Stureplan.se, vilka vi först trodde var en essentiell faktor för spridningen av 
trender inom kretsen av innerstadsungdomar, visade sig ha en ytterst marginell betydelse. Snarare 
tycks dessa inneha rollen av att föra innerstadens trender vidare ut till ungdomarna i förorten. 
Dessa siter kan möjligtvis utgöra ett fönster genom vilket ungdomar från förorten kan betrakta 
och inspireras av innerstadskulturen. Flickorna i fokusgrupperna menade att mingelbilderna på 
siter såsom Stureplan.se visar personer som är äldre än de själva, varför de intresserar dem. 
Möjligtvis kan dessa siter fortfarande ha betydelse i att sprida trender bland något äldre personer 
(vilka i sin tur möjligtvis kan komma att inspirera de yngre eleverna på Östra Real genom att de 
syns på stan).  
 

4.5.6  Bara yta?  
 
Saatchi & Saatchi beskrev hur tonåringar, trots att de är väldigt måna om sina egna utseenden 
och identiteter, vill förenas med andra på ett djupare plan. Vi upplever detta stämma med 
eleverna på Östra Real. De är väldigt måna om sin image och vilket fack de placeras i av andra. 
De bedömer även andra ungdomar till viss del på ytliga antaganden och fördomar. Samtidigt 
uppvisar de en vilja av att bli bedömda efter andra kriterier än endast deras utseende och kläder. 
Deras resonemang kring mode, identitet och grupptillhörighet visar på djupare funderingar och 
tankar kring samhället, deras liv och deras framtid. Deras inställning till förorten tycks handla 
mycket om tankar kring bl.a. ambitioner och mål i livet, och värderingar om rätt och fel. 

 55



- BRATSJACKOR OCH FÖRORTSLOGGOR -  

5  SLUTSATS 
 

5.1  Ett identitetssökande präglat av paradoxer  
 
Studien visar tydligt att konsumtion av kläder och varumärken används av ungdomar för att 
konstruera och uttrycka en identitet på.  
 
Svaren från respondenterna är dock många gånger motsägelsefulla. Man ger uttryck för att vilja 
vara unika, och man är måna om att inte placeras i ett visst fack. Istället vill man bemötas som en 
enskild individ. Detta bekräftar tidigare forskning som konstaterat att ungdomar inte vill placeras 
i en särskilt kategori, och att de använder kläder för att åstadkomma detta. Samtidigt är det 
mycket tydligt i vår studie att respondenterna faktiskt vill markera tillhörighet till en grupp. Trots 
att man betonar vikten av att ha en personlig stil, uppger de allra flesta respondenter att de helt 
eller delvis följer ett specifikt mode som förekommer på Östra Real. Dock upplevs denna 
likriktning av de flesta som något negativt. Här är en tydlig paradox som visar att grupptrycket 
har stor betydelse för hur ungdomarna klär sig. De flesta tycks mer eller mindre rätta in sig i ledet 
och klä sig enligt de oskrivna klädkoder som gäller på skolan, men också försöka personalisera 
sitt utseende så gott det går inom de givna ramarna. Att inte upplevas som ”fel” klädd visar sig 
vara mycket viktigt, för att inte riskera att associeras med egenskaper som man inte anser 
överensstämmer med den personlighet man har (eller vill ha). 
 
Den grupp man bekänner sig till omfattar inte endast elever vid skolan. Man anser sig snarare 
tillhöra en större gruppering i samhället, i vilken livsstilen kännetecknas av känsla och stil för 
mode, liksom korrekta beteenden och värderingar. Denna grupp begränsas inte till att omfatta 
endast elever på den egna skolan, utan beskriver snarare en gemenskap som inkluderar ungdomar 
från vissa andra skolor, liksom personer i andra åldrar än eleverna själva. Dock anses denna 
livsstil vara normen på Östra Real, varför känslan av att tillhöra gemenskapen på skolan också 
blir viktig.  
 
Innerstadsungdomarna är mycket angelägna om att genom sina kläder tydligt markera ett 
avståndstagande från förorten. Detta tyder på att man trots allt ser sig själv som en del utav en 
specifik grupp, trots att man är noga med att betona sin unikhet och sin ovilja att placeras in i ett 
visst fack. Men än viktigare än att markera vem man är och vilken grupp man tillhör, tycks man 
vilja kommunicera vem och vad man inte är. Det är alltså genom att ta avstånd ifrån vissa andra 
personer, grupper och livsstilar, som ungdomarna finner och kommunicerar sin egen identitet. 
Vem man är definieras med andra ord utifrån vem man inte är.  
 
Ytterligare en paradox som framkommit i studien är att respondenterna uppger att 
skrytkonsumtion är fult och att de inte vill visa sina ekonomiska tillgångar genom sin kläder, 
samtidigt som de visar tecken på att vilja markera en viss klass och status i förhållande till t.ex. 
ungdomar från mindre välbärgade förorter. 
 
Vi menar att dessa paradoxer speglar det faktum att respondenterna är i den ålder då man 
fortfarande aktivt söker finna sin egen identitet. Liksom beskrivits av Solomon et.al., visar vår 
studie att tonåringar har behov av både oberoende och gemenskap. Vi kan också bekräfta tidigare 
forskning som säger att kläder och varumärken spelar en mycket viktig roll för ungdomar i deras 
strävan att erhålla social acceptans, liksom att skapa och uttrycka en personlig identitet.  
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Vi kan konstatera att då man i gymnasieåldern fortfarande i väldigt stor utsträckning söker sin 
identitet - både som individ och som medlem i samhället - strävar man efter att uppfylla 
förväntningar både hos sig själv och hos omgivningen. Det är därför inte förvånande att 
respondenternas åsikter och beteenden i många fall är motsägelsefulla. Oavsett om dessa åsikter 
och beteenden baseras på deras egna viljor, eller snarare påverkas av andra, har de en stor 
betydelse för hur dessa tonåringar väljer att konsumera och värdera olika produkter och 
varumärken.  
 

5.2  Den lokala omgivningens betydelse för varumärkesassociationer  
 
Hur ungdomar värderar varumärken och plagg bestäms i högre grad av hur dessa används lokalt, 
än hur de används i andra delar av landet eller världen. De värden och associationer som 
marknadsförare försöker ladda varumärkena med på global eller regional nivå, styr med andra 
ord inte konsumenternas uppfattning av varumärket i lika hög grad som hur plaggen konsumeras 
i praktiken på lokal nivå. Ungdomarnas uppfattning av varumärkena baseras främst på vilka som 
bär dem i den stad de lever i. Hur plaggen bärs i andra städer eller länder har mindre betydelse, 
då det är personer i den fysiska omgivningen som eleverna främst tycks jämföra sig med. 
 
Internationella kändisar och reklam- och PR-kampanjer har därmed mindre inflytande än 
konsumenternas vänner och andra personer i skolan och på stan. Beroende på vilka i staden som 
bär ett visst varumärke, och på vilket sätt detta görs, kan varumärket få en helt annan betydelse 
än vad företaget avsett och vad det må stå för i andra delar av världen. Även lokala butikers 
utbud och skyltning spelar en avgörande roll i ungdomarnas val av klädsel.  
 
Ett varumärkes status beror till stor del på två faktorer:  
 
1) Hur många andra som bär varumärket lokalt. Varumärket får inte vara för vanligt, i det 

avseendet att ”alla” på stan bär det. Men det bör heller inte vara för ovanligt inom den egna 
kretsen, då man genom sina kläder ändå vill utrycka tillhörighet till en grupp. 

  
2) Vilka personer som bär varumärke lokalt. Ungdomarna ratar varumärken som bärs av 

personer med en förmodad livsstil som man inte vill förknippas med. Främst innebär detta att 
man vill undvika plagg som blivit alltför vanligt förekommande i stadens mindre välbärgade 
förorter.   

 
Det lokala har betydelse i flera avseenden. Dels påverkas ungdomarnas syn på ett varumärke av 
hur andra personer i samma stad, stadsdel eller skola bär det. Dels påverkas den enskilde 
konsumentens uppfattning av varumärket av vad andra i deras omgivning anser om varumärket. 
Word of mouth spelar i det avseendet en avgörande roll för hur varumärken värderas lokalt. 
Oavsett vad eventuell marknadsföring må kommunicera för värden, spelar åsikter bland andra 
konsumenter i staden en mycket stor roll. Åsikter om att ett varumärke anses fel och står för vissa 
negativa värden sprids och tas efter, och blir så småningom en vedertagen inställning och ett 
självklart ”faktum” i stora delar av staden. Vad som framförallt sprids genom word of mouth är 
därmed åsikter och idéer om vad olika varumärken står för och vilka associationer som bör göras 
till dessa. Respondenterna tar inte till sig (eller överger) en trend, endast för att de insett att de är 
trendiga (respektive otrendiga). Snarare tycks de välja att anamma (eller överge) ett plagg eller 
varumärke, för att de övertygats om att ha en viss åsikt om det, en åsikt som sprids likt en trend.  
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Att livsstilen i förorten är något negativt, och att ett visst plagg står för denna livsstil, tycks vara 
en åsikt som är särskilt lätt att sprida och att acceptera bland innerstadsungdomarna.  
 

5.3  Betydelsen av social klass i valet av klädsel och varumärken  
 
Att genom sina kläder uttrycka en viss social klass är för dessa ungdomar viktigt. Man är mycket 
noga med att inte förknippas med den livsstil som man menar förekommer bland ungdomar från 
förorten. Man vill ofta uppfattas ha en mer klassisk stil, och man vill inte heller uppfattas som 
viljelösa trendslavar.  
 
Bourdieu menar att habitus är svårt att inhämta som utomstående och att kärnan i en kultur därför 
sällan sprider sig till personer utanför den. De som försöker inta en plats i en ny grupp avslöjas 
genom sin oförmåga att förstå helheten och alla de små koder som den utgörs av. Dock kommer 
människor alltid att sträva efter att efterlikna grupper som de ser upp till. När allt för många 
genom klädval och adopterade beteenden försöker inta denna grupptillhörighet kommer Simmels 
trickle-down-teori att göra sig gällande. De väl ansedda grupperna skapar en distinktion till 
övriga grupper i samhället, genom att nya beteenden, uttryckssätt och klädstilar ständigt 
utvecklas.  
 
Den så kallade trickle-down-processen är mycket påtaglig i hur klädtrender skapas, sprids och 
överges bland ungdomarna i innerstaden. Man strävar efter att ständigt ligga i framkanten och 
överger ofta en trend då den efterliknas av alltför många ungdomar från förorten. Snarare än att 
uttalat ta avstånd ifrån de ”lägre klasserna” vill man alltså distansera sig ifrån de som bor 
i ”förorten”, vilka man upplever har en annorlunda livsstil. Respondenternas definition av 
begreppet ”förort” tyder dock på en vilja att ta avstånd från de med mer begränsade ekonomiska 
resurser. Men samtidigt är man noga med att också påpeka vikten av att ”ha stil” och att kunna 
bära kläderna på ”rätt sätt”. Att bära billigare kläder på ett unikt och stilmässigt fördelaktigt sätt 
är betydligt mer accepterat än att bära ”rätt” märken på ”fel” sätt. Pengar, eller förmågan att 
genom sina kläder visa upp dessa, är därmed inte ensamt den mest betydelsefulla faktorn för att 
vinna social acceptans och status. Att vara modemedveten, kunna bära upp kläderna samt ha det 
rätta uppförandet (såsom i språkbruk, åsikter, ambitioner, fritidsintressen och umgänge), anses 
lika viktigt.  
 
Trickle-down-processen förekommer därmed inte bara med avseende på ekonomiska tillgångar. 
Trender dör också ut på grund av att de så småningom anammas av personer som saknar det 
kulturella kapital och habitus som är nödvändigt för att man ska anses vara modemedveten och 
kunna bära upp kläderna och varumärkena på rätt sätt. Det nödvändiga kulturella kapitalet utgörs, 
som vi nämnt ovan, av bl.a. beteendemönster, värderingar och språkbruk. Men det tycks även 
vara förenat med vissa ekonomiska tillgångar (dvs. ekonomiskt kapital). Reglerna för hur man 
bör konsumera, hur man bör kombinera klädesplagg samt vilket beteende man bör komplettera 
sin klädsel med, är många och ofta subtila. För en utomstående är det därmed svårt att erhålla 
detta nödvändiga habitus, och därmed också svårt att inta en plats i gemenskapen. Samtidigt visar 
elevernas svar att det faktiskt är möjligt att bo i förorten och att köpa billigare kläder, och att 
ändå anses ha den rätta livs - och klädstilen. Likaså kan ekonomiska resurser och de rätta 
märkeskläderna inte kompensera för ett ”dåligt” sätt att kombinera kläderna på eller ett alltför 
skrytsamt uppförande (något som anses vara felaktigt inom denna kultur). Detta leder oss till 
slutsatsen att ungdomarna lägger stor vikt vid att, genom sin konsumtion, markera inte bara 
ekonomiska tillgångar, utan även andra element som utgör deras sociala klass. 
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Skrytkonsumtionen, enligt Veblens definition, är med andra ord påtaglig bland dessa ungdomar, 
även om man vill understryka sin grupptillhörighet och status på ett mer diskret sätt än genom 
t.ex. stora logotyper. Den skrävliga mentaliteten upplever man idag som ett uttryck för 
mindervärdeskomplex. De som har pengar uppfattas inte ha behovet av att ge tydliga uttryck för 
sina tillgångar. Snarare bör de anas genom vissa subtila vinkningar. Den riktiga bratsmentaliteten, 
med avseende på ett skrytsamt beteende och konsumtionsmönster, anses därmed inte längre 
existera på skolan. Skryt tycks snarare uppfattas som ett exempel på bristande överklasshabitus, 
och associeras snarare med förorten. Man menar att produkter och tjänster som tidigare använts 
för att tydligt uttrycka tillhörighet till överklassen, såsom vissa klädesplagg, beteenden, krogar 
och mötesplatser på Internet, har kapats av ”wannabes” från förorten, som försöker återge en bild 
av en uppdiktad livssituation. Trots att skrytkonsumtion sägs vara mycket negativt, menar vi 
dock att ungdomarna fortfarande ägnar sig åt detta i allra högsta grad, då de är mycket måna om 
att kommunicera en viss social klass genom sina kläder och varumärken.  
 
Det är osäkert huruvida denna inställning till förorten helt är ungdomarnas personliga åsikter, 
eller snarare resultatet av grupptryck och en vilja att passa in i vad man upplever som normen i 
umgängeskretsen. Oavsett vilket, är viljan att markera detta avståndstagande från förorten och 
från en livsstil som associeras till lägre sociala klasser, mycket påtaglig bland respondenterna. 
  

5.4  Att förutspå, styra och ta tillvara på lokala ungdomstrender 
 
Lokala klädtrender bland Stockholms innerstadsungdomar är svåra att både förutspå och 
kontrollera. De tycks vara av närmast slumpartad natur, och tycks uppstå som ett resultat av små 
och subtila händelser i konsumenternas omgivning, som tillsammans utgör vad Gladwell kallar 
en tändande gnista.  
 

5.4.1  Att förutspå trender  
 
Vilka plagg som blir trendiga bland innerstadsungdomarna tycks vara relativt godtyckligt. Det är 
därmed svårt att förutspå dessa typer av lokala trender och moden. Vi kan se att det rör sig om 
plagg eller varumärken som till en början upplevs som relativt unika, och som uppenbarar sig i 
den lokala omgivningen – på stan, i skolan eller i butikers skyltfönster. Vi har i denna studie inte 
identifierat några specifika opinionsbildare som har en avgörande betydelse för dessa 
innerstadsungdomar. Det finns uppenbarligen personer som med större sannolikhet än andra kan 
påverka ungdomarnas klädsel. Dessa anses ha en förmåga att bära upp plagget på ett fördelaktigt 
och intresseväckande sätt. En intressant och utåtriktad personlighet spelar också roll. Samtidigt 
visar det sig att personer som man inte känner, såsom personer på stan, likväl kan inspirera 
ungdomarna i deras klädval. Likaså kan elever på skolan som inte anses vara utåtriktade eller 
populära, vid enstaka tillfällen också utgöra en influens. Vilka personer man väljer att påverkas 
av tycks därmed variera från tillfälle till tillfälle, och tycks utgöra en relativt slumpartad process. 
Att förutspå vilka som kommer att sätta nästa trend bland innerstadsungdomarna kan därmed 
anses vara svårt. Vår teori är att det är en kombination av olika typer av informella 
opinionsledare (såsom vissa personer på stan respektive elever på skolan), som när de under 
samma tidpunkt tar till sig ett plagg, får det att utvecklas till en utbredd trend.  
 
Detta menar vi kan förklara trenden kring Canada Goose. Det faktum att Canada Goosejackorna 
importerades till Sverige i en avsevärt större volym än vad de gjorde i andra länder torde vara en 
mycket betydelsefull faktor till att de kom att bli en enorm trend just i Sverige. Vi anser dock att 
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det inte ensamt kan förklara varför plagget kom att utgöra en sådan explosionsartad trend och 
varför det i Sverige, till skillnad från i andra länder, kom att ses som ett moderiktigt plagg bland 
unga konsumenter.  
 
Tvärtom menar vi att en kombination av ett antal olika händelser i konsumenternas omgivning 
resulterat i en tändande gnista, vilken utlöst denna explosionsartade förvandling från funktionell 
vinterjacka till trendplagg med diverse lokala betydelser. Informella, lokala opinionsledare har 
spelat en avgörande roll i detta avseende. Kändisar såsom Prinsessan Madeleine anses vara 
betydelsefull i att sprida trenden i dess första skede. Plagget tycks senare ha anammats av en 
växande skara personer kring Stureplan. Därefter har dessa okända personer spridit trenden 
vidare till de yngre konsumenterna, genom att helt enkelt synas på stan. Möjligtvis har ett antal 
inflytelserika elever på Östra Real hjälpt till att etablera trenden på skolan, varpå den senare 
spridits till andra skolor och orter. Detta i kombination med ett antal andra faktorer, såsom att 
jackan erbjuder vissa funktionella egenskaper såsom att den är mycket varm, torde tillsammans 
ha bidragit till varumärkets framgång. (Även om det kan argumenteras för att Canada Goose 
egentligen är för varm för den stockholmska tunnelbanan och att det egentligen inte är ett 
verkligt skäl till att jackan konsumeras bland ungdomar i staden, trots att många konsumenter 
lyfter fram detta skäl.) 
 
Canada Goose framgång tycks alltså bero på ett flertal olika faktorer, eller på sammanhangets 
makt som Gladwell uttrycker det. Ett strategiskt val att importera jackorna till Sverige 
sammanföll med till synes slumpartade händelser, såsom att ”rätt” lokala kändis valde att bära 
den vid ”rätt” tillfälle, och att en typ av inflytelserika privatpersoner i Stockholm därefter valde 
att ta efter detta.  
 
Teorin om den tändande gnistan förklarar också avtagandet av trender bland 
innerstadsungdomarna. Vi har konstaterat att sannolikheten för att en trend dör ut i innerstan, 
ökar avsevärt då varumärket börjar förekomma i förorten. Vår studie visar dock också att denna 
attitydförändring kring ett varumärke kan variera från fall till fall, med avseende på hur kraftig 
den är och hur snabbt den sker. Canada Goose och Henri Lloyd är två varumärken vars jackor 
spridits från innerstaden till förorten. Dock har avståndstagandet mot Henri Lloyds seglarjackor 
varit betydligt kraftigare och mer utbrett, samt inträffat mycket snabbare, i jämförelse med hur 
attityderna kring Canada Goose förändrats.  
 
I vilken mån ett plagg förlorar sin status då det börjar användas i förorten, tycks därmed inte bara 
bero på om trenden sprider sig till förorten, utan också hur snabbt den gör det. Andra bidragande 
faktorer visade sig vara hur avvikande de nya modellerna är från originalmodellen, samt hur 
funktionellt plagget är i den specifika miljön. Det tycks med andra ord råda en gräns för hur stora 
förändringar man accepterar, och i vilka kombinationer. Exakt vilka (kombinationer av) faktorer 
som spelat in är subtila och något som konsumenterna själva ofta har svårt att ”sätta fingret på”. 
Möjligtvis har det därmed funnits ytterligare ett antal små orsaker som spelat en roll i avseendet, 
men som vi dock inte kartlagt. 
 

5.4.2  Att styra och ta tillvara på trender  
 
Svårigheterna med att förutspå lokala trender, medför att en än mer relevant frågeställning för 
företagen är hur de bör agera då en lokal trend uppstår kring ett av deras varumärken. Vår studie 
tyder dock på att det även kan vara mycket svårt för företag att kontrollera de associationer som 
ungdomar gör till olika varumärken, då de främst skapas utifrån lokala föreställningsramar, och 
då de kan ändras väldigt snabbt. Oavsett vilka värden företagen ämnar ladda sina varumärken 
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med på en internationell nivå, kan ungdomarna skapa högst lokala, och mycket starka, 
associationer till dessa varumärken, som ibland kraftigt avviker från vad företagen avsett.  
 
När en viss ungdomsgrupp i en stad börjar bära varumärket kan det mycket snabbt förlora status 
och tillföras helt nya associationer bland de ungdomar som bekänner sig till en kultur som 
förekommer i mer välbärgade skolor och orter. Vilken strategi företagen bör välja vid ett sådant 
tillfälle beror på vilka långsiktiga mål man har avseende sitt varumärke. 
 

5.4.2.1  Att undvika att trender sprids till förorten  
 
Önskar man behålla sina ursprungliga värden och associationer till varumärket, kan en 
exploatering av varumärket vara mycket skadligt. Det kan i en sådan situation vara önskvärt att 
hålla ett plagg relativt exklusivt, snarare än att försöka sprida det till så många konsumenter som 
möjligt när det väl nått en viss popularitet inom kretsen av innerstadsungdomar. Att genom 
aggressiv marknadsföring och produktutveckling försöka ”rida på vågen” då en hype skapas 
kring ett varumärke, riskerar man snarare att skada varumärkets anseende hos den kundgrupp där 
plagget först vann popularitet. Att införa nya modeller som avviker för mycket ifrån varumärkets 
kärnvärden, och att förse ”vilka plagg som helst” med sina (stora) logotyper är därmed inte att 
rekommendera. Då ter det sig rimligare att arbeta på att förstärka den image företaget har bland 
de ursprungliga kundgrupperna, som då möjligtvis väljer att konsumera varumärket under en 
längre tid.  
 
Att förebygga att ungdomar från förorten konsumerar ett visst typ av plagg är givetvis väldigt 
svårt att åstadkomma. Risken finns att ett plagg som inte introduceras i nya, alternativa varianter, 
ändå till slut anammas av den typ av konsumenter som ungdomarna från Östra Real och liknande 
skolor inte vill förknippas med. På så sätt riskerar hela varumärket att förses med nya 
associationer. Vår studie visar dock att ett varumärke inte nödvändigtvis helt förstörs av att nya 
kundgrupper konsumerar det - ibland är det endast ett fåtal typer av plagg av ett visst varumärke 
som befläckas. Med tanke på detta kan det möjligtvis löna sig för ett företag att faktiskt utveckla 
nya modeller och kollektioner som tilltalar ungdomar från förorten, samtidigt som man behåller 
de ursprungliga modellerna, som då fortfarande kan tilltala ungdomarna från innerstaden.  
 
Det ter sig också svårt att förutspå vilka av ”innerstadsplaggen” som så småningom kommer att 
få en betydande spridning i förorten. Möjligt är att denna process är lika godtycklig, som den i 
vilken innerstadsungdomarna väljer vilka plagg de tar till sig. (Detta utgör en lämplig 
frågeställning för vidare forskning inom området. Se vidare kapitel 7.)  
 

5.4.2.2  Att utnyttja innerstadsungdomarnas status som opinionsledare  
 
Är avsikten däremot endast att snabbt uppnå en så hög försäljning som möjligt finns inga hinder i 
att utnyttja varumärkets nyvunna popularitet och att exploatera det ytterligare. I ett sådant fall 
agerar ungdomar från mer välbärgade orter/skolor med ”finare rykte”, effektiva opinionsledare, 
som bidrar till att introducera varumärket för en större andel ungdomar inom staden. Detta kan 
möjligtvis bidra till en ökad försäljning, även om plagget samtidigt överges av de ursprungliga 
konsumenterna.  
 
Vi har konstaterat att innerstadsungdomarna strävar efter att ligga i framkant när det gäller att ta 
till sig av nya idéer, och att förortsungdomarna i enlighet med trickle-down-teorin följer efter det 
som blir populärt i innerstan, om än med en viss fördröjning. Detta torde lokala aktörer på 
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marknaden kunna dra nytta av i sin marknadskommunikation. Genom att observera 
innerstadsungdomarna, och då gärna nyckelpersoner om dessa kan identifieras, kan en aktör se 
hur spridningen sker inom denna grupp av konsumenter. Då en produkt får genomslag i 
innerstaden kan aktören dra slutsatsen att möjligheten är stor att den även kommer att få 
genomslag i andra delar av staden.  
 
Enligt teorin om produktlivscykeln genomgår en produkt ett antal faser under sin livstid. Först 
sker själva produktframställningen. Sedan sker en introduktion av varan på marknaden, följt av 
ett tillväxtstadium, mognad och tillslut nedgång. Att utföra marknadsaktiviteter riktade mot 
samtliga ungdomar i en stad eller ett land, kan vara ytterst kostsamt, framförallt om produkten i 
slutändan inte når några vidare framgångar. En alternativ strategi är att ”korsbefrukta” trickle-
down-teorin med produktlivscykeln. Om företagen först satsar på innerstadsungdomarna, och 
lägger ned merparten av sina resurser i kommunikationen riktad mot dem, borde de initiala 
lanseringskostnaderna kunna hållas på en lägre nivå. När/om produkten når ett genomslag i 
denna grupp, kan aktörerna sedan följa hur kundkretsen successivt växer, och hur försäljningen 
på så vis ökar. 
 
När produkten inom segmentet innerstadsungdomar befinner sig i slutskedet av tillväxtfasen 
borde marknadskommunikationens fokus istället riktas mot ungdomarna i förorten. Dessa 
kommer redan nu att ha påverkats genom att betrakta innerstadsungdomarna, och en riktad 
marknadskommunikation torde nu kunna förstärka dessa intryck och bidra till att produkten når 
ut till ”den breda massan”. 
 
Företagen bör hålla sig väl med innerstadsungdomarna då de är viktiga för spridningen av 
produkter och varumärken. Genom att de nya produktlanseringarna riktas initialt mot dem, kan 
produkterna förses med en känsla av exklusivitet, vilket kan tänkas stärka 
innerstadsungdomarnas relation till varumärket i fråga. När en marknadssatsning gentemot 
förortsungdomarna når fullt genomslag torde produkten redan befinna sig på nedåtgående i 
mognadsstadiet hos ungdomarna i innerstaden. Därför borde denna strategi inte medföra några 
relationsproblem beträffande innerstadsungdomarna, eftersom dessa redan är på väg att lämna 
produkten bakom sig.  
 
Denna strategi förutsätter dock att produkten i fråga slår igenom hos innerstadsungdomarna. 
Huruvida den gör det är svårt att kontrollera, då det, som tidigare diskuterats, inte bara beror på 
marknadskommunikationen, utan även på händelser bortom företagens kontroll. Skulle det visa 
sig att produkten vid lanseringen inte slår igenom bland innerstadsungdomarna, så ges företagen 
dock möjligheten att se över om produkten över huvud taget bör lanseras mot andra kundgrupper. 
Därigenom kan företagen möjligtvis bespara sig kostnader, som en total marknadstäckande 
satsning skulle ha inneburit. 
 
(Det bör tilläggas att det givetvis är möjligt att en separat trend kring ett varumärke kan skapas i 
förorten, trots att varumärket aldrig slagit igenom i innerstaden. Det bör här också nämnas att det 
är oklart hur länge ett varumärke, som blir populärt bland en vidare krets av ungdomar från t.ex. 
förorten, behåller sin popularitet inom dessa grupper. Ett förslag till vidare forskning är därför att 
undersöka hur länge ett plagg som blir populärt i förorten kan uppehålla denna popularitet. Se 
vidare kapitel 7.) 
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5.4.3  Innerstadsungdomarnas inställning till marknadskommunikation 
 
Vår studie ger också en fingervisning om hur man i allmänhet kan marknadsföra modeprodukter 
gentemot de vi kallar innerstadsungdomar, även i de fall då det inte handlar om att ta tillvara på 
just lokala trender som vi främst behandlat i denna uppsats. Det är tydligt att det för 
innerstadsungdomarna är mycket viktigt att särskilja sig från mängden, och då framförallt 
förortsinvånarna, och att känna exklusivitet i sitt mode. Företag bör därför undvika stora 
kampanjer riktade mot en allmänhet, om de på mest effektivt sätt vill nå denna grupp av 
ungdomar. Ju mer begränsad räckvidd som marknadskommunikationen har, desto mer exklusiv 
kommer den att upplevas av innerstadsungdomarna, och därmed ökar chansen att den bemöts 
med intresse. Det är dock inte givet att denna lösning alltid är den mest lukrativa. Förortens 
ungdomar lär med största sannolikhet ändå så småningom ta till sig av det som bärs av dem i 
innerstaden. Genom att rikta kommunikationen exklusivt mot ungdomar i innerstaden kan det 
dock tänkas att detta skeende kan fördröjas en aning. Därför är det av vikt att studera 
lönsamheten i att hålla sig väl med denna grupp och ge dem möjlighet till denna exklusiva 
behandling. 
 
Studien bekräftar även tidigare forskning som säger att tonåringar är väl medvetna om företagens 
kommersiella syften, och att de har en förmåga att ställa sig något kritiska till 
marknadskommunikation. Eleverna vid Östra Real är mycket måna om att inte bli utnyttjade av 
företagen eller att bli behandlade på ett sätt som upplevs som nedvärderande. Trots att deras 
fixering vid varumärken tyder på en benägenhet att ge vika för de kommersiella krafterna, är de 
samtidig angelägna att visa att de inte är lättmanipulerade konsumenter utan egna åsikter eller 
viljor. Varumärken som marknadsförare till varje pris försöker ”lura” på dem, förlorar därför 
ungdomarnas respekt.  
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6  KRITIK AV STUDIEN  
  
 
Denna uppsats är av kvalitativ och tolkande karaktär, och bygger på respondenternas högst 
personliga åsikter och tolkningar av deras omvärld. Det är därför svårt att avgöra i vilken 
utsträckning deras svar representerar den gängse uppfattningen bland eleverna på Östra Real, och 
i förlängningen elever på andra innerstadsskolor som liknar Östra Real. En mer omfattande 
studie hade minskat denna osäkerhet. Dock har detta inte varit möjligt inom ramarna för denna 
uppsats.  
 
Samtliga elever som deltog i undersökningen studerar på det samhällsvetenskapliga programmet. 
Det hade varit önskvärt att även inkludera elever ifrån övriga program på skolan, för att på så sätt 
upptäcka eventuella skillnader i attityder om mode och grupptillhörighet, mellan de olika 
programmen.  
 
Våra slutsatser bygger till stor del på resultaten från fokusgrupperna, på grund av de gett mer 
ingående information kring de åsikter, attityder och funderingar som framkommit i 
enkätundersökningen. Vi valde medvetet ut elever till fokusgrupperna som uppvisade ett stort 
intresse för mode och en viss medvetenhet om de sociala aspekterna av mode. Detta för att vi 
trodde att de skulle ha lättare för att uttrycka och diskutera betydelsen av grupptillhörighet och 
identitet i valet av klädsel.  
 
Ett större antal deltagare i fokusgrupper skulle möjligtvis ge oss en mer nyanserad bild av 
kulturen och åsikterna på skolan. Dock menar vi att de åsikter som uttryckts bland de tio 
fokusgruppsdeltagarna, i stort reflekterar vad som framkommit i den mer omfattande 
enkätundersökningen. Att de åsikter som förekom i fokusgrupperna skulle avvika markant från 
dem som generellt förekommer på skolan (åtminstone på det samhällsvetenskapliga programmet) 
menar vi därför inte är troligt. Trots att fokusgrupperna bygger på ett mindre antal elevers 
personliga åsikter, menar vi att deras svar ger en god överblick över hur kulturen, åsikterna och 
attityderna generellt ter sig på skolan.  
 
Även de elever som i enkätundersökningen inte uttryckt den sociala omgivningens betydelse för 
deras val av klädsel, påverkas ändå med stor sannolikhet mer eller mindre av omgivningen på 
samma sätt som övriga elever, och har förmodligen liknande åsikter om t.ex. förorten. Vi tror att 
de attityder kring social klass och förorten som presenterats i denna uppsats, reflekterar en 
relativt vanlig inställning på Östra Real, även om vissa elever möjligtvis har lättare än andra att 
uttrycka dessa något kontroversiella åsikter.  
 
Vi kan inte heller med säkerhet säga att de resultat som vi erhållit i denna studie av Östra Real, 
beskriver åsikterna bland elever på de andra innerstadsskolor som vi menar att Östra Real fått 
representera i denna studie. Möjligtvis finns vissa kulturella skillnader bland dessa skolor, som vi 
inte är medvetna om. På grund av att dessa skolor är placerade i välbärgade stadsdelar, har en 
rekryteringsprocess som kräver höga betyg, och har en i gemene man hög status, upplever vi 
ändå att det förekommer en viss känsla av gemenskap mellan eleverna på dessa skolor, och att 
livsstilarna är ganska lika dem emellan. Vi tror därför att vår studie ger en god fingervisning om 
hur attityderna är, inte bara på Östra Real, utan även på andra innerstadsskolor av denna typ.  
 
Det är svårt att avgöra i vilken utsträckning resultaten av vår studie kan hänföras till andra delar 
av landet än Stockholm. Möjligtvis finns det i andra städer annorlunda sammansättningar av 
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ungdomar, och andra subkulturer som är av betydelse för trenders utveckling och spridning. Det 
är också möjligt att relationen mellan just innerstad och förort ter sig något annorlunda. Vi menar 
dock att vår studie kan vara av intresse även då man inte vill begränsa sin marknadsföring till 
Stockholm, utan vill förstå svenska ungdomar generellt. Detta då våra resultat bl.a. 
uppmärksammar ungdomarnas strävan att finna en identitet, och då vi belyser svårigheterna i att 
förutspå och kontrollera ungdomstrender.  
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7  FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING  
 
 
Då vår studie begränsats till att omfatta ungdomar i Stockholms innerstad, har vi inte inkluderat 
några elever från de förorter som nämns i resultatet. Våra slutsatser bygger på respondenternas 
uppfattningar och antaganden om hur ungdomar från förorten anammar innerstadens moden och 
trender, och varför. Vi kan som Stockholmsbor konstatera att det tycks stämma att trender ofta 
sprids ifrån innerstaden till förorten, precis som respondenterna uppger. Då vi inte har gjort några 
undersökningar bland ungdomar i förorten, kan vi dock inte med säkerhet säga hur och varför 
detta sker. De förklaringar som vi ger i denna uppsats, om att moden tas efter i förorten i en 
strävan att erhålla en viss status eller social klass, är vår egen tolkning baserad på tidigare teorier 
inom området. För att få en fullständig förståelse för hur varumärken rör sig mellan olika 
kundgrupper, är det givetvis nödvändigt att även göra primärundersökningar av ungdomarna i 
förorten.  
 
Ett förslag på vidare forskning är därför att undersöka ungdomarna i förorten, med avseende på 
deras syn på klädkonsumtion, samt deras receptivitet för de trender och moden som först 
förekommer i innerstaden. Hur uppstår en trend i förorten, och hur ofta härstammar den ifrån 
innerstaden? Vilka är anledningarna till att man anammar trender från innerstaden? Hur kommer 
det sig att vissa innerstadsplagg får större spridning i förorten än andra? Hur länge håller sig en 
trend, som härstammar från innerstaden, i förorten?  
 
Dessutom kan det vara av intresse att studera de lokala trender i förorten, som markant avviker 
från dem som förekommer i innerstaden.  
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Bilaga 1. Intervjufrågor till Alexander Schulman, chefredaktör för 
Stureplan och Stureplan.se 
 
Vilka är er målgrupp? 
 
Vad kännetecknar Stureplansfolket? Livsstil, klädstil, värderingar med mera. 
 
Vad är det som gör en person till en brat? 
 
Hur tror ni att ni påverkar gymnasieungdomar? Vad är er syn på dem? Är de en intressant 
målgrupp? 
 
Hur avgör ni vilka som skall få vara med på er innelista etc.? På vilket sätt tror ni att de influerar 
andra kring Stureplan? 
 
Vissa verkar ha större betydelse/ högre status än andra i kretsarna kring Stureplan. Vad är det 
som gör att dessa personer får högre status? På vilket sätt utövar de inflytande över övriga kring 
Stureplan? 
 
På vilket sätt påverkar ni modet kring Stureplan? Skapar ni trender? 
 
Vilka annonserar hos er? Hur gör ni ert urval av vilka som skall få annonsera hos er? 
 
Finns det en ambition/önskan hos människorna kring Stureplan att skilja sig från andra? På vilket 
sätt anser ni i så fall att detta görs? 
 
Hur ser man på ”wannabes”? Hur ser man skillnaden på dessa från det ”riktiga” 
Stureplansfolket? 
 
Vilka sätter trenderna kring Stureplan? 
 
Varför dör trenderna kring Stureplan ut? 
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Bilaga 2. Enkät  
 
ENKÄT OM KLÄDSTILAR OCH KLÄDKONSUMTION I GYMNASIESKOLOR  
Kandidatuppsats på företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet  
  
Bakgrundsinformation  
 
1.  □ Kille  □ Tjej  
2. Ålder: _______ år  
3. Årskurs: _______  
4. Skola: ___________________________  
5. Vilket program går du? ______________________________________ 
6. I vilken stadsdel eller ort bor du? ____________________________________ 
 
  
Klädkonsumtion och personlig klädstil  
 
7. Anser du dig vara modeintresserad?  □ Mycket □ Ganska mycket □ Ganska lite □ Inte alls  
 
8. Har du någon modeförebild? I så fall vem? 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
9. Hur skulle du beskriva din klädstil?  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

10. Är det några specifika typer av plagg du föredrar, och i så fall vilka? 
___________________________________________________________________________ 

 
11. Hur viktigt anser du att det är vilka märken dina klädesplagg har?  

□ Mycket viktigt  
□ Ganska viktigt  
□ Ganska oviktigt  
□ Helt oviktigt  
 

12. Vilka butiker brukar du handla kläder i? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
13. Hur många kronor uppskattar du att du lägger ner på kläder per månad? 

______________________ 
 
14. Vem betalar för dina kläder? Kryssa för samtliga alternativ som stämmer in på dig! 
 

□ Jag själv  
□ Mina föräldrar  
□ Annan: __________________________________________________________________  
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15. Vad/vem influerar dig till att föredra/köpa de plagg och varumärken som du föredrar/köper?  
 
Kryssa för ALLA de alternativ nedan som stämmer in på dig.  
Rangordna sedan de 3 alternativ som du influeras mest av med siffrorna 1,2,3.  
(1=influeras mest av) 

Rang-
ordning 
(1-3): 

□ Reklam (Annonser, Tv-reklam etc)                                                                            _____ 
□ Butiker, skyltfönster.                                                    

      Specificera gärna:____________________________________________        _____     
□ Modetidningar.                                                      

Specificera gärna: ___________________________________________   _____ 
□ Modespalter och bilagor i morgon/kvällstidningar. 

Specificera gärna: ___________________________________________   _____ 
□ Trendexperter såsom Ebba von Sydow, Sofi Fahrman  

Specificera gärna:___________________________________________    _____ 
□ Andra tidskrifter/tidningar.             

Specificera gärna:___________________________________________    _____ 
□ Modeprogram på TV.  

Specificera gärna:___________________________________________    _____ 
□ Andra Tv-program.  

Specificera gärna:___________________________________________    _____ 
□ Internet-siter om mode  

Specificera gärna:___________________________________________    _____ 
□ Internet-siter om Stockholms uteliv  

Specificera gärna:___________________________________________    _____ 
□ Andra siter på internet.  

Specificera gärna:___________________________________________    _____ 
□ Communities på internet.  

Specificera gärna:___________________________________________    _____ 
□ Bloggar  

Specificera gärna:___________________________________________    _____ 
□ Svenska kändisar.  

Specificera gärna:___________________________________________    _____ 
□ Utländska kändisar.  

Specificera gärna:___________________________________________    _____ 
□ Kungahuset  

Specificera gärna:___________________________________________    _____ 
□ Föräldrar                 _____ 
□ Syskon                 _____ 
□ Skolkompisar                 _____ 
□ Andra elever på skolan som jag inte umgås med              _____ 
□ Kompisar utanför skolan                _____ 
□ Folk på stan                _____ 
□ Folk på klubbar                _____ 
□ Folk på privata fester                _____ 
  
□ Annat: __________________________________________________________    _____  
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16. Anser du att det spelar roll vad andra anser om din klädsel? □ Ja □ Nej 
 
17. Tror du att du ditt val av klädsel influerar andra? □ Ja □ Nej 

Om ja, vilka och på vilket sätt? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

18. Vad anser du att din klädstil säger om vem du är? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
19. Vad anser du att din klädstil säger om vem du INTE är? Vill du med din klädstil visa att du 

INTE tillhör någon viss typ av stil eller grupp?" 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
20. Ange i vilken utsträckning följande fyra påståenden stämmer in på dig: 
 
                                    Stämmer     mycket bra    ganska bra   mindre bra     inte alls  
 
 
Jag är ofta en av de första på min skola              □          □         □          □ 
att ta till mig en ny modetrend 
 
Jag trort att kompisar till mig/ andra   □          □         □          □         
elever på skolan brukar ta efter eller  
inspireras av min klädstil 
 
Mina vänner brukar be mig om   □          □         □          □ 
råd eller tips beträffande mode  
 
Jag tror att många elever på skolan lägger   □          □         □          □ 
märke till mig och vet vem jag är 
 
 
Modet på din skola  
 
21. Hur skulle du beskriva modet på din skola? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
22. Vilka typer av klädesplagg anses trendiga på din skola? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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23. Vilka märken anses trendiga på din skola? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
24. Anser du dig följa det mode som råder på din skola? □ Ja, helt □ Ja, delvis □ Nej  
 
25. Anser du att modet på din skola förekommer på andra skolor eller inom andra kretsar?  

□ Ja □ Nej  
 

Om ja, var? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

26. Finns det någon klädstil/vissa varumärken som anses mindre rätt på din skola? □ Ja □ Nej 
 

Om ja, vilka? _______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Om ja, varför tror du att denna/dessa anses mindre rätt? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
 
27. Vad/vem tror ni påverkar modet på er skola? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

 
  
28. Anser du att det finns vissa elever på din skola som har ett särskilt inflytande över modet på 

skolan?  
□ Ja □ Nej 

 
Om ja, vad anser du utmärker dessa elever? Finns det t.ex. några särskilda egenskaper som 
kännetecknar dem? Vilka är de? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

 
□ Jag kan tänka mig att ställa upp på ytterligare en enkät, en intervju eller en gruppdiskussion vid 
ett senare tillfälle under terminen. (Anmälan är EJ bindande!)  
Telnr: _____________________________________ 
E-mail: ____________________________________  
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