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Abstract
Undersökning utgår från kläder som kommunikativa element och lyfter fram en blå

dunjacka från Fjällräven som ett exempel. På vägen till en betydelse för detta tecken

presenteras även tecknet fjortis, ett resultat av en teckenkedja. Tillsammans leder de

vidare till ett visuellt teckens kontextberoende. I ett socialkonstruktionistiskt

perspektiv utvecklas vi av och med varandra. Människan kommunicerar mening via

tecken, betydelser konstrueras i den kontext tecknen finns. Vi lever i en kulturellt

friställd tid, där även tecknen är friställda. Det finns många små möjliga tolkningar för

ett tecken. Hur vi representerar oss med tecken har betydelse för hur vi uppfattas av

andra individer. Det finns en föreställning om att frågor kring representation av

individers identiteter är särskilt stora bland tonåringar. Ungdomars teckenspråk är

dessutom fullt av nyanser. Jag bad därför sex elever i årskurs nio om hjälp, de

fungerar i undersökningen som teckentolkare. Man kan tycka att jag gör en höna av

en fjäder, men jag menar att denna blå dunjacka är ett exempel som belyser en stor del

av det som är kultur, nämligen tecken som kommunikation.

Som metod används klippdockor vid intervjuerna för att påvisa hur konstruktionen av

en individs representation kan gå till. Dessa klippdockor animeras i gestaltningsdelen.

Kortfilmen visualiserar hur tecken tolkas beroende på vilka koder läsaren har.



3

Innehållsförteckning

Abstract ……………………………………………….......2

Inledning ………………………………………………….4

Bakgrund och syfte ………………………………………4-5

Frågeställning ………………………………………….....6

Urval och avgränsning ………………………………......6

Empiri …………………………………………………......7

Metod och tillvägagångssätt…………………………..….7-9

Gestaltning ……………………………………………......9

Teori och tolkningsram ………………………………….9-12

    Identitet …………………………………………….........9

    Kultur …………………………………………………...10

    Språk, representation, tecken och tolkning ……………10

    Habitus och Kapital …………………………………….11

    Kulturell friställning och biografi ……………………...12

Tidigare forskning ……………………………………….13

Bearbetning och analys ……………………………….....14-18

    Om att ikläda sig rollen som neutral observatör ……....14

    Visuellt material, bildspel ………………………………14-15

    Visuellt material, klippdockor ……………………….…15-16

    En riktig fjortis ………………………………………….16-17

    Fjällrävenjackan som del i en teckenkedja …………….17-18

Resultat och tolkning ………………………………….…19-21

    Man ser ju ändå oftast vem som har pengar …………...19-20

    Nyansskillnader avgör ……………………………….….20-21

Slutdiskussion ………………………………………….….22

Källförteckning ……………………………………………23

Bilaga …………………………………………………...…..24-25



4

Inledning

Den kravmärkta konsumkillen

För några år sedan stod det en kille framför mig i kassakön på Konsum. Han hade en

marinblå duffel på sig och köpte en klase kravmärkta bananer. Jag berättade i veckor

om honom för mina vänner. Kanske blev jag lite kär? Jag visste inget om honom som

person, men märket på de där bananerna i kombination med duffeln var ett märke jag

satte på hela honom. Tillsammans bildade de en kedja av tecken för mig att tolka.

Man kan säga att jag läste in ett helt kapitel i hans biografi.1  Jag ansåg mig kunna

läsa av hans typ, genom hans attribut.

Bakgrund och syfte

Ett teckens innebörd konstrueras i kulturen, och med generationer mellan mig och de

elever jag kommer att möta, kan man förstå att det är mycket som skiljer oss åt.

Informanternas tolkningar kan ge mig innebörden för några idag aktuella tecken. Det

är dock inte säkert att en blå dunjacka från Fjällräven har samma betydelse nästa

vinter. Syftet med undersökningen är att genom intervjuer få inblick i den rika

teckenkunskap jag behöver vara varse när jag lämnar Konstfack och som bild- och

mediepedagog ger mig tillbaka in i grundskolan och gymnasiet. Kunskapen om

elevernas stora grundkunskaper kring visuella tecken kan ge mycket till

undervisningen. Vi kan då tala ett någorlunda gemensamt språk och tillsammans

bygga upp en begreppskarta.2 Man kan ändå fråga sig hur viktigt det är att känna till

ungdomarnas tecken och koder, kanske är det något vi som vuxna skall låta vara i

fred? Men som Stuart Hall skriver i inledningskapitlet till Representation, Cultural

Representations and Signifying Practice angående tecknens betydelser som olika

former av representation för med sig, ”They sometimes call our very identities into

                                                  
1 Ziehe, Thomas, ((1986/2006), Ny ungdom. Om ovanliga läroprocesser, Stockholm: Norstedts Förlag.
2 Hall, Stuart, red. (1997), Representation. Cultural Representations and Signifying Practices, London: The Open University,
SAGE Publications Ltd, s.17
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question. We struggle over them because they matter – and these are contests from

which serious consequences can flow.”3 Tecknen spelar roll!

En blå Fjällrävenjacka är säkert mer i ögonfallande mot vit snö, men vi hade ingen

snö i år. Inte i den Stockholmskontext den här undersökningen utspelar sig. Det var

till och med den varmaste vintern på hundra år, sa meteorologerna. Ändå såg jag

denna blå dunjacka ofta. Fjällräven som märke konnoterar praktiska, slitstarka kläder

och framförallt förknippar jag Fjällräven med ryggsäcken ”Kånken”. Fjällräven som

djur är fridlyst, men jag har en aning om att Fjällräven som tecken har friställts och

idag har en annan betydelse än för tjugo år sedan.4 Jag ville veta vad Fjällräven

konnoterar bland unga idag, och då undersökningen rör sig kring kläder som

kommunikation, får den blå dunjackan från Fjällräven stå som ett exempel på tecken

som finns i ungdomskulturen idag. Under och efter intervjuerna är det informanterna

som står för tolkningen av tecknen. Därmed belyser jag de narrationer som tolkningar

kring kläder som tecken för med sig. Dessa små berättelser finns under rubriken

Bearbetning och analys.

Forskning på ungdomars uttryck och stilar har gjorts av bland andra Johan Fornäs i

Unga stilar och uttrycksformer. I artikeln Navigationer på kulturfloden, skriver

Fornäs att ungdomskulturforskning har fokus på symbolförmedlad interaktion.

Mot denna bakgrund kan man därför säga att temat stil och uttrycksformer utpekar just

det som är specifikt för ungdomskultur som forskningsområde. Det förutsätter att man

inte låser fast stilbegreppet till att bara gälla självmedvetet subkulturella

ungdomsgrupper, och faktiskt inte ens till att bara gälla ungdomar. 5

                                                  
3 Hall, Stuart, (1997), s.10
4 Ziehe, Thomas, (1986/2006), s.9-50
5 Fornäs, Johan m.fl. (red.), FUS-rapport, (1992), Unga stilar och uttrycksformer, Stockholm/Stenhag: Brutus Östlings
Bokförlag Symposion,
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Frågeställning
Hur fungerar kläder som kommunikativa tecken?

Vad kan en blå dunjacka från Fjällräven berätta om sin bärare vårterminen 2008?

Urval och avgränsning

Jag går inte längre än det som kan läsas av under en rulltrappsfärd. Med rulltrappan

som metafor vill jag förklara hur tysta möten, kanske i en rulltrappa, lockar fram

berättelser om de vi möter. Min avgränsning går vid ytan, det yttersta lagret av jaget,

därmed inte sagt att det är ytligt, som i glattigt och tunt. Här lånar jag Thomas

Koppfeldts uttryck ytighet för att förklara vikten av den yta vi pratar med när vi är

tysta. Mina informanter och de fjortisar arbetet delvis handlar om är som Anette

Göthlund skriver väldigt vanliga tjejer.6 Informanterna och de fjortisar som de

beskriver för mig och för läsaren av detta arbete passar bra in i den stora grupp

ungdomar författarna till Unga stilar och uttrycksformer beskriver i sitt förord, ”[…]

alla andra ungdomar, utan avsiktligt avvikande grupptillhörighet.” En blå dunjacka

från Fjällräven är troligtvis inte ett uttryck för en subkultur, men likväl tillhör dessa

fjortisar en ”bestämd delkultur”.7 Fjortisen spelar en stor roll i det här arbetet.

Utgångspunkten är den blå dunjackan som tecken och bäraren kan vara en fjortis.

Dessa fjortisar beskrivs i avsnittet Bearbetning och analys. Jag har i detta arbete inte

pratat med någon som uttalat kallar sig själv för fjortis. De utsagor jag använder i

arbetet kring vad en fjortis är kommer från informanterna.

Trots att mina informanter alla är tjejer har jag i denna undersökning inte berört

genusfrågan. Det finns två enkla skäl till detta: dels var det inte min ursprungliga

tanke, dels har det inte funnits tid i detta arbete att belysa tecknen även ur ett

genusperspektiv. Dessutom är de tecken jag tar upp i texten neutrala såtillvida att

bäraren kan vara tjej eller kille.

                                                  
6 Göthlund, Anette, (1997), Bilder av tonårsflickor. Om estetik och identitetsarbete, Linköping: Linköpings universitet, Tema
Kommunikation, s. 27f
7 Fornäs, Johan m.fl. (red.) nr.4, (1992), s. 7
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Empiri
Två gruppintervjuer har med hjälp av digital videokamera dokumenterats och därefter

delvis transkriberats. Intervjuerna ägde rum under våren 2008, dels i Aspudden med

två informanter, dels i Södra Ängby med fyra informanter. Samtliga informanter är

tjejer och går i årskurs nio. De är inom grupperna nära vänner, vilket i efterhand kan

ses som en stor fördel då samtalen speglas av deras tillit till varandra. Under

intervjuerna användes visuellt material i form av klippdockor och ett digitalt bildspel.

Samma material användes vid båda mötena. Tanken med intervjuerna var att gå direkt

till källan där kunskapen kring ungdomars visuella tecken är som störst. Jag synliggör

med gruppintervjuerna att individen tänker på sina tecken via andras.

Metod och tillvägagångssätt

Social, etnografisk och estetisk metod

Johan Fornäs skriver att i ungdomskulturforskning är en kombination av socialt,

etnografiskt och estetiskt orienterade forskningsriktningar mycket slagkraftig.8 Min

metod vilar på just dessa tre riktningar.

Visuellt material användes vid intervjuerna

Den etnografiska och estetiska metoden slås samman i vad Gillian Rose kallar för

Photo-elicitation.9 I min undersökning kombineras gruppintervjuer med ett visuellt

material i form av klippdockor och ett digitalt bildspel. I den här metoden, skriver

Rose, används bilderna aktivt i processen och de kompletteras ofta med intervjuer

eller etnografiska fältstudier. Rose menar att användandet av bilder i forskningen på

ett eller annat sätt formar forskarens analys. Rose förklarar Caroline Knowles och

Paul Sweetmans tankar kring bilder i vetenskaplig forskning. De menar att bilder kan

åstadkomma något som metoder byggda på enbart tal och text inte kan. Bilderna kan

                                                  
8 Fornäs, Johan m.fl. (red.), (1992), s.18
9 Rose, Gillian, (2007/2001), Visual Methodologies. An Introduction to the Interpretation of Visual Materials, London: SAGE
Publications Ltd, s. 235-256 Elicit översätts som, locka fram, framkalla. Vad som kan lockas fram genom bilder.
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skapas av forskaren eller av de personer som ingår i studien.10 Rose citerar Johan

Grady ”Pictures are valuable because they encode an enormous amount of

information in a single representation.”11 Metoden i det här arbetet är en blandning av

bilder gjorda av mig, med ett ihopsättande, likt kollage och ett kompletterande med

penna, av informanter. Under intervjun användes ett digitalt bildspel med 35 bilder.

Bilderna är delvis hämtade från Internet, så kallade streetstyle-bilder, de andra har jag

fotograferat själv.12 Det är bilder på människor i hel- eller halvkroppsbild samt bilder

av skor och väskor. Tanken var att samla bilder till ett bildspel med en bredd av stilar

och möjliga tecken. Informanterna arbetade även med ett stylist-kit, bestående av

klippdockor och en mängd pappersplagg. I klädhögen fanns bland annat; en blå

duffel, en rosa toppluva, ett par vita och röda sneakers, flera modeller av jeans och en

blå dunjacka. Jag var naturligtvis nyfiken på hur dunjackan skulle tas emot. För att

maskera den hade jag även lagt med andra, som jag trodde, laddade tecken som

lockbeten, till exempel en palestinasjal.13

     De sociala teorierna hämtar jag från litteraturen, där författarna är bland andra

Johan Fornäs och Thomas Ziehe.14 Med ett socialkontruktionistiskt perspektiv utgår

jag från en förståelse av människan som kulturvarelse. Ett kulturperspektiv på

ungdomars uttryck innebär att på något sätt intressera sig för de teckenspråk

ungdomarna använder, ger betydelse och tolkar. Eftersom ungdomars liv genomsyras

av sådana kulturella tecken och symboler finns där ingenting som inte kan studeras ur

ett kulturperspektiv, skriver Johan Fornäs.15 Jag positionerar mig genom att titta in i

en ungdomskultur jag inte själv tillhör, men som blivande bild- och medialärare snart

kommer att bli en del av. Genom gruppintervjuerna har jag fått den empiri som jag

tillsammans med litteraturen bygger detta arbete på. Valda delar av intervjuerna har

                                                  
10 Rose, Gillian, (1997), s.237
11 Rose, Gillian, (1997), s. 238f (Min kursiv)
12 Bilderna från Internet finns på sidor som; streetstyle.se, fashionist.se, facehunter.com.

13 Se bilaga och gestaltning. Enligt informanterna kan många stilar använda palestinasjalen, till exempel ”vanliga tjejer och

killar, emo och reggaetyper”. Att jag själv gjorde plaggen i förväg hemma var från början ett beslut jag tog av praktiska skäl,

men efter hand insåg jag att det jag egentligen gjorde var att ge informanterna ett utbud att välja ur. Likt en mindre variant av

utbudet på Hennes & Mauritz, en klädkedja som informanterna i båda grupperna, ofta återkom till.

14 Se bland annat under rubriken Forskningsöversikt och i Källförteckning.
15 Fornäs, Johan m.fl. (red), (1992), s.20
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transkriberats och presenteras i avsnittet Bearbetning och analys. Materialet används

även i gestaltningsdelen.

Gestaltning

Rulltrappan blir i min gestaltning en metafor för den scen vi uppträder på, en rullande

catwalk kanske. Klippdockorna visar i gestaltningen den performitet som människan

utför och är ikoner av de representationer som rullar in och ut ur vårt synfält i

kollektivtrafiken varje dag.16 Jag valde stopmotion-teknik tack vare klippdockornas

naiva uttryck och tvådimensionalitet. Dimensionen i filmen förtydligar den yta jag

talar om i Urval och avgränsning. Filmen belyser de berättelser som kan födas i tysta,

korta möten. Filmen innehåller även dokumentära bilder från intervjuerna.

Teori och tolkningsram

Nedan presenterar jag kort de nyckelbegrepp jag använder i undersökningen.

Identitet

Identitetsbegreppet tolkar jag via Jostein Gripsrud.

Gripsrud förklarar innebörden av identitet som ett lapptäcke av identiteter, en

sammanflätning av likheter och skillnader i förhållande till andra människor.17

Gripsrud delar sedan in identitet i en social eller kollektiv identitet och en personlig

identitet. Den sociala identiteten, skriver Gripsrud, får vi till en början genom andra

människors uppfattning om oss och genom de kollektiva sammanhang vi ingår i.18

Ålder, kön och vilken stadsdel vi bor i spelar in i den sociala identiteten. ”De andras

uppfattning om oss blir mer eller mindre en del av vår egen självbild, av vår

identitet.”19 I det här arbetet ligger tonvikten på den sociala identiteten.

                                                  
16 Göthlund, Anette, (1997), s.58
17 Gripsrud, Jostein, (2002), s. 19-20
18 Ibid., s.20
19 Gripsrud, Jostein, (2002), s.20
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Kultur

Kulturbegreppet tolkar jag utifrån bland andra Johan Fornäs som ger oss en bra bild

att tänka med när han använder kulturbegreppet i en flytande men kristallklar metafor.

Ingen stiger två gånger ned i exakt samma kulturella flod, ingen undgår där att påverkas

och bli blöt, och ingen kliver heller upp ur detta flöde utan att påverka det och lämna

kvar något litet spår av sina rörelser. Kulturfloden är också ett gemensamhetsbad: stil och

kulturella uttryck delar vi med andra, de är medel för intersubjektiv samvaro och

kommunikativt handlande.20

Språk, representation, tecken och tolkning

Stuart Hall skriver i boken Representation, Cultural Representation and Signifying

Practices att språket är det media genom vilket tankar och känslor representeras i en

kultur. Språk innehåller element, dessa kan vara tal och skrift, men även noter,

ansiktsuttryck och kläder.21 Stuart Hall förklarar representation som produktionen av

betydelser genom språket. Individen har i sina tankar förförståelser om hur saker och

ting hänger samman, detta via system av representationer. Hall kallar detta för

mentala representationer. Detta system bygger på organisering och klassificering av

begrepp för att vi ska kunna relatera däremellan. En organiseringspricip är likheter

och skillnader. Betydelser beror på relationen mellan den yttre världen och dess

objekt och de mentala representationerna. Detta system av representationer bildar en

begreppskarta. Den inre begreppskartan är individuell, men vi kan kommunicera då vi

inom en kultur har ett gemensamt språk och i stort delar samma begreppskarta.

Människan representerar sig genom att kommunicera betydelser via tecken. Via Stuart

Hall använder jag mig av en semiotik som bygger på konstruktionistisk teori. Ett

teckens betydelse är inget naturgivet, meningen av ett tecken konstrueras i kulturen,

och omförhandlas ständigt.22 Tolkning är ett nödvändigt grundelement i det att vara

människa, skriver Jostein Gripsrud.23

                                                  
20 Fornäs, Johan, (1992), s.11
21 Hall, Stuart, (1997), s. 1
22 Hall, Stuart, (1997), s.17-24
23 Gripsrud, Jostein, (2002), Mediekultur. Mediesamhälle, Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB, s.193
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Habitus och Kapital

I diskussionen använder jag Pierre Bourdieus begrepp habitus och kapital.24 Gripsrud

ger en bra förklaring av habitus då han skriver ”Den är en produkt av vår

socialisation, vilket innebär att den aldrig är helt färdig och heller inte saknar spår av

vår bakgrund. Habitus är internaliserade sociala förhållanden – sociala förhållanden i

deras individuella version.”25 Smak är en del av habitus. ”Vad vi uppfattar som

attraktivt att vara hänger ihop med habitus och det totala kapitalets

sammansättning.”26 Begreppet kapital är hämtad från ekonomin, och kan ses som det

vi innehar och kan röra oss med. Den som har ett starkt ekonomiskt kapital är rik på

pengar, den som har ett starkt kulturellt kapital är rik på kunskap om, och är i viss

mån del av, de kulturella formerna i samhället. Gripsrud förklarar kulturellt kapital

som en vidareutveckling ur symboliskt kapital. Kulturellt kapital är ”den mängd av

socialt erkända och därmed värdefulla kunskaper och färdigheter som en person har i

kulturellt avseende.”27 Sedan delar Gripsrud in kultur i högt och lågt. Det är inte så jag

använder begreppet kulturellt kapital i den här undersökningen, utan precis så som

han börjar definitionen. Ett starkt kulturellt kapital handlar i detta sammanhang om

”vardagens kulturkompetens”.28 Det ena kapitalet utesluter inte det andra, men

Bourdieu delar in det sociala rummet i en modell, där starkt kulturellt kapital ligger

till vänster och starkt ekonomiskt kapital ligger till höger.29 Det konstruerade sociala

rummet förhåller sig till vardagsexistensens rum, där människor markerar och håller

på avstånden.30 I den här undersökningen använder jag begreppen ekonomiskt och

kulturellt kapital, då frågeställningen rör sig kring en ekonomiskt dyr dunjacka som

jag anar är ett tecken, ett tecken för var i det sociala rummet bäraren vill placera sig

och bli placerad av andra.

                                                  
24 Östling, Brutus, red., (1986/1993), Pierre Bourdieu. Kultursociologiska texter, Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag
Symposion AB, s.297-310
25 Gripsrud, Jostein, (2002) s. 95
26 Ibid., s.116
27 Ibid., s.98
28 Ibid., s.138
29 Se modellen av det sociala rummet i till exempel Gripsrud, Jostein, (2002) s.107
30 Östling, Brutus, (1986/1993), s.297
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Kulturell friställning och biografi

Thomas Ziehe tar i boken Ny ungdom. Om ovanliga läroprocesser, upp begreppen

kulturell och psykologisk friställning som han menar orsakar ambivalens hos unga i

vårt moderna samhälle. De normer som tidigare generationer vuxit upp med finns inte

lika starkt kvar att luta sig mot. Inte heller att bryta mot som jag förstår det. Det kallar

Ziehe en störning i den nedärvda kulturen. För min undersökning är friställningen från

de stora berättelserna det centrala. Ziehe använder även biografi som ett begrepp. Jag

menar att biografi är en bra metafor att tänka med när det gäller förståelsen av

identitet.31

Störningen i traditionerna har också fått omfattande följder för människors sätt att se och

förstå sig själva. De olika samhällsklassernas traditionella livsform har alltid inneburit en

på förhand given tolkning av det innehåll människor kunnat ge sin biografi.32

Andra begrepp som inte är lika frekvent förekommande i texten förklaras i noter där

de används. Begreppet fjortis förklaras av informanterna i avsnittet Bearbetning och

analys.

                                                  
31 En biografi skrivs inte av berättelsens huvudperson, då kallas det självbiografi. I vissa fall skrivs den efter huvudpersonens
död, som en möjlighet för kommande generationer att leva parallellt med dem som redan varit här. Men i flera fall skrivs de då
huvudpersonen är i livet. Jag väljer att tolka biografi just så. Vi skriver kapitel i varandras biografier. Individen representerar sig
genom formen med tecken eller ledtrådar till handlingen. Min tolkning är att vi genom estetisk kommunikation ger, och tar vara
på, små meningar av varandra.
32 Ziehe,  Thomas, (1986/2006), s.16
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Tidigare forskning

Forskningsprogrammet ungdomskultur i Sverige, FUS, har bland annat givit ut

rapporten Unga stilar och uttrycksformer. I den samlas fem artiklar, varav en med

titeln Navigationer på kulturfloden. Stliskapande som praxis, skriven av Johan

Fornäs.33 Från Fornäs tar jag fasta på att människan kommunicerar via tecken, även

individer som inte medvetet räknar sig till en subkultur.

Doktorsavhandlingen Bilder av tonårsflickor, om estetik och identitetsarbete av

Anette Göthlund följer en grupp femton- och sextonåriga tjejer under ett år. Kärnan

ligger i estetiska praktiker kring tjejernas identitetsarbete.34

Thomas Ziehe och Ny ungdom, om ovanliga läroprocesser tar upp ambivalensen

kring den kulturella friställningens möjligheter.35

Som titeln tydligt visar behandlar Stuart Hall i antologin Representation: Cultural

Representations and Signifying Practices teckenpraktiker via representation.36

                                                  
33 Fornäs, Johan m.fl. (red), (1992), Unga stilar och uttrycksformer, FUS-rapport nr.4, Stockholm/ Steheg: Brutus Östlings
Bokförlag Symposion AB
34 Göthlund, Anette,  (1997), Bilder av tonårsflickor, om estetik och identitetsarbete, Linköping: Linköpings universitet, Tema
kommunikation
35 Ziehe, Thomas, (1986/2006), Ny Ungdom. Om ovanliga läroprocesser, Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag
36 Hall, Stuart, (1997), Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, London: The Open University, Sage
Publications Ltd
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Bearbetning och analys

Informanterna tolkar tecken

Om att ikläda sig rollen som neutral observatör.

Inför intervjuerna hade jag noga tänkt ut en ”neutral” klädsel åt mig; blå cardigan,

svarta byxor, bara lite smink, vita ”vanliga” gymnastikskor, håret uppsatt i en knut.

Jag representerade mig på samma sätt vid båda mötena. Bakgrundsbilden på min

dator hade jag bytt ut, från en privat bild till en av iBookens förvalsbilder. Jag anade

att jag skulle bli avkodad av proffs.

Visuellt material, bildspel

Under bildspelet, del två vid intervjuerna, läser informanterna bilderna med precision.

Bilderna innehåller tecken tydliga för informanterna. Till exempel läggs stor

betydelse vid den miljö bilden är tagen i. En av bilderna i det digitala bildspelet visar

en blond tjej med röd skepparkavaj och handväska hängande på axeln. Hon avkodas

av informanterna som en person med starkt ekonomiskt kapital. De tolkar hennes

tecken såhär:

M och E: ”Jag har pengar!”

Sofia: Vad är det som visar det?

E: Hon har säkert en skjorta där under, skepparkavaj, hennes väska, den är lite så här…

M: Håret också.

E: Mmm… Det där leendet liksom. ”Jag shoppar”, liksom. Och det ser man ju där bakom, det är ju i en

affär, och så är det ju Stureplan också, är det inte det?

Sofia: Jo, det är det nog.

E: Hon ser ju ut, att vara en sån liksom. Man ser det på henne liksom. Jackan, ja.

Sofia: Men det kan vara något i leendet till och med?

E: Ja!

M: Neej!

E: Jo, såhär, ”Åh jag är så söt och la la la …”

Informanterna är eniga fram till tolkningen av leendet som ett tecken för god

ekonomi. Trots att informanterna är nära vänner och delar förståelse för de flesta
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tecknen då de tillhör samma tolkningsgemenskap, kan den mentala begreppskartan

med den individuella förförståelsen, vara avgörande i små nyanser vid tolkningen.37

Jag ser stora likheter mellan hur tjejen på bilden är klädd och hur informanterna

representerar sig. Informanterna visar dock tydligt i ordval och gester hur de

positionerar sig i förhållande till tjejen på bilden. Informanterna belyser små nyanser

som visar på skillnaden.38

Visuellt material, klippdockor

Klippdockorna som används i första delen av intervjun är pappersbitar med färg på

som liknar plagg och människor, de är ikoner att leka med.39 Pappersplaggen liknar

riktiga plagg, och de ges betydelser som informanterna har för de ”riktiga plaggen”.

Dockorna blir tecken för tecken och en lek med att göra identitet. Tecknen, här

pappersplaggen, läggs sida vid sida och bildar en teckenkedjor.

     Göthlund skriver om iscensättning där hennes informanter provar olika roller

genom bildskapande i sitt identitetsarbete.40 I detta sammanhang skriver Göthlund

”Att utprova och framföra en roll är alltså inte ’bara’ ett rollspel, utan ett

identitetsarbete. Flickorna försöker i detta skapa sin person-lighet.”41 Informanterna i

min undersökning har inte direkt fått tillfälle att berätta om sina egna stilar och

uttryckta tecken. De har hjälpt mig läsa de tecken vi kan se dagligen. I detta

rekonstruerande har de förmodligen även lagt in lite av sig själva i de dockor de

typsatt. Jag menar därför att citaten ovan kring rollspel och identitetsarbete fungerar

bra i analysen av de typsatta dockorna, då det är en lek med identiteters uttryck.

Informanternas tolkningar och förförståelse kring hur identitet kommuniceras via

tecken blir synliga. Fornäs skriver om kulturell kommunikation och menar att språk

(sett i ett brett perspektiv) inte utgår från några fasta och givna regler eller bestämda

meninginnehåll. Det är en lek där reglerna ändras.42 Skapande process, lek och

rollspel är ord som bra beskriver arbetet med klippdockorna. Om informanterna

tyckte arbetet med klippdockorna var för barnsligt, så doldes det väl. Mycket

information kom fram ur leken.
                                                  
37 Göthlund, Anette, (1997), s.128
38 Hall, Stuart, (1997) s.17f
39 Ikoner liknar något, här är plaggen ikoniska tecken. Se till exempel Hall, Stuart, (1997), s.20
40 Göthlund, Anette, (1997), s. 194
41 Ibid., s. 194
42 Fornäs, Johan M.fl. (red), (1992), s.33
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Dockornas biografier skapas i relation till varandra när informanterna konstruerar

berättelser kring dem baserade på likheter och skillnader.43 I Södra Ängby hanterade

informanterna klippdockorna på ett annat sätt än i Aspudden. Plockandet och de

noggranna valen av plaggen var likt, men istället för att ”använda upp” alla plagg som

vid mötet i Aspudden, valde informanterna endast ut plagg till varsin docka. Efter tio

minuter fick jag höra dessa dockor berättas för mig.44

En riktig fjortis

Det två dockor som först blev påklädda i Aspudden var de som informanterna var

”mest nöjda med”. Först färdig blev en kille påklädd blå dunjacka. 45 Hans ansikte

ritas brunt efter lite tveksamheter om det är okej att göra så.

Men annars förstår man ju inte. Det är sånna hära… eller ”sånna hära”, gud vad hemskt!

Men liksom förortskillar som kommer med Fjällräven, och så har de dem när de är sju

grader ute, typ fjortisar också…

Klippdockan har fått en rosa mössa, grå mjukisbyxor och på frågan om vilka skor han

skulle ha kommer svaret snabbt, svarta tygskor eller vanliga gymnastikskor ”/…/ som

man ser liksom har använts i flera säsonger.” Här antyds ett svagt ekonomiskt kapital

hos bäraren av så slitna gymnastikskor. Det ligger dock inte något nedvärderande i

tonfallet hos informanten, snarare en förundran över att dunjackan används trots sju

plusgrader.

Den andra dockan blir en tjej, och informanterna diskuterar: ”Ska vi inte rita en riktig

fjortis här? Eller ska hon vara vår fjortis?” De kompletterar klippdockan med de

tecken de tycker saknas som gör henne till en mer ”riktig fjortis”. Dockan får blå

ögonskugga, mycket rouge och konturerna på ett par bröst som ska fungera som index

på en pushup-bh.

                                                  
43 Hall, Stuart, (1997), s.17; Ziehe, Thomas, ((1986/2006), s.16
44 Presentationerna av klippdockorna Vera, Elsa, Sara och Malin, finns i min gestaltning. Jag har i transkriberingen kallat
informanterna vid de namn de valt åt sina klippdockor.
45 Se bilaga.
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Ja, ja, ja! Sådärja, nu ser det ut som hon har blödigt, men det är ju många tjejer som har

lite överdrivet med rouge. Och sen kanske överdrivet brunt i ansiktet och missfärgad i

ansiktet för att de har för mycket brun utan sol eller, ja, solpuder. Och pushup-bh.

Överdrivet värsta uringningen och jättekort kjol. Och den här jackan skulle hon kunna ha

[pekar på Fjällrävenjackan]. Det blir, som många tjejer har, såhär jättekort och sen

världens jacka för att då ska man visa att man har pengar, men man ska ändå vara lite

utmanande. 46

Här anas att fjortistjejer inte står så högt i kurs hos informanterna. I Södra Ängby

beskrivs fjortisar som vulgära, högljudda och dramaqueens.

Fjällrävenjackan som del i en teckenkedja

En av bilderna i bildspelet visar en tjej i halvbild, vi ser bara hennes huvud och en

stängd Fjällrävenjacka. Informanterna är tveksamma. Kanske är hon en fjortis, ”Men

det beror ju på vad hon har på sig under.” De tycker även att hennes hår är lite för

gulligt (brunt och lite lockigt)för att vara en fjortis. ”Ja, Fjällräven, det har ju blivit lite

av en ikon, en grej att ha, för alla fjortisar.” En annan av informanterna säger, ”Fast

jag hade inte tagit henne för fjortis utan Fjällräven.” Informanterna från båda

grupperna återkommer till att en fjällrävenjacka i sig inte står för fjortis.

När jag frågar hur dessa fjortisar ser ut får jag snabbt en beskrivning;

Vera: Ofta blonderade.

Elsa: Blonderade, brunkräm i ansiktet.

Sara: Dom behöver inte vara blonderade, det går i vågor, för några är blonderade, men nu är det såhär

färgat jättemörkt, mörkt eller nästan svart och så ser det jättetrasigt ut, det liksom hänger i stripor…

Elsa: Jätteslitet.

Vera: Ofta väldigt sminkade.

Elsa: Ofta den här Fjällräven och ofta såhär leggings och en tajt liten…

Malin: Eller mjukisbyxor.

Vera: Som ett linne som är som en klänning, som knappt täcker rumpan liksom.

Malin: Mjukisbyxor.

Alla: Ja…

                                                  
46 Se bilaga
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Den blå dunjackan får betydelsen fjortis i kombination med andra tecken och i en

kontext där fjortisen finns, både som tecken och som begrepp.47 Informanterna fick

även se en bild på en kvinna i 35-årsåldern. Inga barn syntes i bilden, men

informanterna avgjorde att kvinnan på bilden inte var en fjortis, trots jackan. Som

informanterna förklarar får jackan här betydelsen ”Jag åker pulka med mina barn och

vill inte frysa.” Förståelsen av de olika tecknen skiljer sig ibland åt mellan

informantgrupperna, men tecknet blå dunjacka från Fjällräven är i båda fallen ett

tecken i den kedja som tolkas fjortis. Här blir det tydligt att betydelser skapas genom

de berättelser, bilder och känslor vi associerar med objektet.48 Jag hörde ett samtal på

tunnelbanan under våren. En ung tjej förklarade för sina två kompisar att: ”Alla på

Östermalm hatar fjortisar. Det finns inga fjortisar på Östermalm, för alla där hatar

fjortisar. Så på min skola finns det inga.” De känslor som förknippas med fjortisen är

så starka att det inte finns några fjortisar på Östermalm. Det är inte bara ting som

klassificeras och värderas, även bäraren av tecknen bedöms och tolkas.49 Samtidigt

betonar informanterna i båda grupperna, att man visst kan ha vänner som är fjortisar

(eller någon annan av de typer som dockorna blivit till).50

                                                  
47 Kontext kan översättas som sammanhang.
48 Hall, Stuart, (1997), s.3
49 Hall, Stuart, (1997), s.17
50 Till exempel ”Emo” ”Estet” och ”Söder”.
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Resultat och tolkning

Man ser ju oftast ändå vem som har pengar

Informanterna i Aspudden använde allt material, vilket resulterade i att de plagg de

inte kunde identifiera sattes ihop till två, som de kallar dem, ”lantisar”. En som bor på

landet och ”är lantis på riktigt” och en som ”Kommer från landet och bosätter sig i

Stockholm, och tror att han kan någonting om kläder och mode. Men, ja, det blir inte

så bra helt enkelt.” Varav den sistnämnda fick den blå duffeln jag skriver om i

inledningen.51 Informanterna ser inte samma värde i en blå duffel som jag, hittills,

gjort. Den habitus som killen på Konsum visade tecken för är troligtvis inget som

faller informanterna i smaken. En blå jacka är aldrig bara är en blå jacka. Jag frågar

informanterna i Aspudden vem av typerna de menar har mest pengar. De pekar på en

killdocka och en tjejdocka som båda kallas ”vanliga” De beskrivs som ”lite tråkiga

och bor i innerstan.” Att avläsa vem som har störst ekonomiskt kapital var inte svårt

för informanterna. Genom bruk av kulturella produkter signalerar man sin verkliga

eller önskade identitet till omgivningen, skriver Fornäs. Individen märker ut sin

position i det sociokulturella fältet.52

Och det är väldigt många som liksom, hela samhället idag handlar väl om att visa att man

har pengar typ, på ett eller annat sätt. Och vissa lyckas, …men man ser ju oftast ändå

vilka som egentligen har pengar… Jag menar han försöker ju…[Pekar på killen med den

blå Fjällrävenjackan.] men han lyckas inte så bra…

En fjortis är inte en ekonomiskt rik person även om dunjackan som den bär är dyr.

Fjortisarna handlar få men dyra plagg, berättar en informant.

Jag tänker här på begreppet bricolage. Dick Hebdige beskriver bland andra modsen,

på 1960- och 70-talen, som genom appropriering ger olika tecken en ny mening.53 Till

exempel anammades affärsvärldens tecken kostym, skjorta och slips. Objektens

ursprungliga konnotationer; effektivitet, ambition och auktoritet, transformerades till

tomma fetischer som värderades och åtråddes i stället i sig själva.54 Att använda sig av

                                                  
51 Se bilaga
52 Fornäs, Johan m.fl. (red), (1993), s. 30
53 Appropriering betyder tillskansning.
54 Hebdige, Dick, (1979/2001), Subculture. The meaning of style, London: Clays Ltd, s.102ff
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etablerade tecken är ett sätt att ägna sig åt kreativa självuttryck.55 Hiphopkulturen har

till exempel blingbling som glittrande tecken på sig. 56 Jag tolkar innebörden med

bricolage som ett sätt att ge sken av ett kulturellt och/eller ekonomiskt kapital.57

Informanterna återkom ofta till Hennes & Mauritz. ”Där finns något för alla.” Utifrån

deras beskrivning ser jag Hennes & Mauritz som en stor utklädningslåda där uttryck

för olika identiteter kan provas.58 Informanternas egna kläder köps i huvudsak på

Hennes & Mauritz och man tröttnar på plaggen innan de slits ut. Billiga kläder är

således inte något som betyder att bäraren har ett svagt ekonomiskt kapital. Trender

går i cykler, de dör ut och objekt både tappar och får ny betydelse.59 Ett uttryck kan

också bli allmängods och förlorar då sin exklusivitet. Kanske är det just vad som hänt

då ”fel grupp”, fjortisarna, tagit på sig den blå dunjackan? Informanternas stora

teckenkunskap menar jag tyder på ett stort kulturintresse. De har ett stort kulturellt

kapital, inom sin kultur. Det är dock inte några vattentäta skott mellan fjortisen och en

vanlig tjej. En av informanterna bekänner när vi pratar om deras egna stilar att;

Malin: Ibland ser jag ut som…

Någon: En liten fjortis.

Malin: Ja, ibland kanske…

Nyansskillnader avgör

Tankar kring tecken ingår i informanternas vardag. Frågorna var inte ”jobbiga och

många” som en av informanterna sa. De har alla ett starkt kulturellt kapital utifrån

vilket de med lätthet läser tecknens nyanser med precision.  I den kulturellt friställda

tid vi lever i kan vi välja ett tecken som fjällrävenjackan för att representera oss.

Friställningen innebär att tolkningsmönstren idag ligger hos den enskilde individen.60

Samtidigt visar informanterna på väl utvecklade kollektiva begreppskartor inom

gruppen.

                                                  
55 Gripsrud, Jostein, (2002), s.155
56 Sveriges television visade under våren 2008 en programserie som heter Velvet. I ett av avsnitten, den 12 mars, var temat
excess. Där berättas om hiphopens fäbless för lyxmärken, särskilt för Gucci. (Se programarkiv på svt.se.)
57 Jag återkommer till detta i slutdiskussionen, men ser det främst som en ingång till vidare forskning kring tecken ur ett
tydligare klassperspektiv.
58 Se även i artikeln Butiken, hemmet och kvinnligheten s. 203-240 av Hillevi Ganetz i Unga stilar och uttrycksformer, (Fornäs,
Johan m.fl.), där provrummet som begrepp används. Samt Hennes & Mauritz hemsida med dess virutiella provrum. (hm.com)
59 Se till exempel Gripsrud s. 143 om sjuttiotalets platåskor.
60 Ziehe, Thomas, (1986/2006) s.7,21,63
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Denna blå dunjacka står då för något i den delkultur bäraren räknar sig till, samtidigt

som den betyder något annat i en annan kontext. I en kontext där begreppet fjortis inte

finns kan dunjackan som tecken bäras av en vanlig tjej och har då en annan mening.

Jackan kan även, som vi tidigare sett, betyda ”jag åker pulka med mina barn”.

Konnotationerna är alltså vitt skilda kring dunjackan som tecken. Koderna för det

enskilda tecknet byts ut och styrs av överordnade koder. Det är koder som definierar

vilka typer av tecken som hör ihop och tecknens konnotationer avgörs av kontexten.61

Fjällrävenjackan blir en del i teckenkedjan fjortis, då den läses av införstådda, de som

kan och anväder koden för fjortis. Fjällrävenjackan har blivit ett kodat tecken. Den är

laddad med perceptionskoder eller uppfattningskoder som Gripsrud översätter det till.

Jackan är då ett tecken för något annat än enbart varm jacka. 62  Den som bär jackan,

fjortis eller inte, använder sig av estetiken som ett verktyg i representationen av sig

själv. Denna laddning med mening är en kreativ process och kräver vid användandet

av tecknet en publik som kan koden. 63

                                                  
61 Gripsrud, Jostein, (2002), s.155
62 Gripsrud, Jostein, (2002) s. 141
63 Göthlund, Anette, (1997) s. 92f
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Slutdiskussion

En blå jacka fylld med dun och betydelser

I min inre begreppskarta har dunjackan hittills stått som ett tecken för hög status.

Dock föreställde jag mig ett annat ekonomiskt kapital hos bäraren än vad mina

informanter lät mig få veta. Där av titeln Lånta fjädrar. Fjällrävenjackan approprieras

av fjortisen och blir ett sätt att låna sig till ett starkare ekonomiskt kapital, men via

teckenkedjan avslöjas den bärare som försöker att göra sig till någonting annat än

fjortis. Jackans mening är mer kontextberoende än väderberoende. Den blå dunjackan

har genom denna undersökning gått från privata associationer till konnotationen

Bäraren är troligtvis en fjortis, genom att jag tagit del av den kontext där fjortisen och

jackan finns. Dunjackan har olika innebörd beroende på de tecken den kopplas ihop

med. Det kan vara frisyrer, om jackan är öppen eller stängd och vad som finns där

under. Undersökningen visar att vi genom tecken orienterar i det sociala rummet. Vi

positionerar oss i förhållande till andras tecken. Tecknens kontext är viktig för

tolkningen, både var tecknet sitter, och i vilken kontext läsaren finns. Nyanserna är

små men har stor betydelse. Tecknen finns där ute, de lever i samhället, och även de

är friställda. Kanske har vi gått från stora konnotationer till många små?

     I skrivande stund är det tjugofem grader och sol utanför mitt fönster. Jag skulle

inte kunna urskilja en enda fjortis i sommarstockholm, för jag har inte koden. Jag vet

inte tecknen för deras sommarpäls.
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”A, och då, när det är varmt ute så sätter man ändå på sig en sån här,

för det är status, man tror att man har mycket pengar. Men det lyckas inte

så bra liksom, men ser ju, att det inte passar in på honom. Och sen den

här mössan då ra, en rosa, det är så typiskt alltså, så här lite yo!”

”Ska vi inte rita en RIKTIG fjortis här? Eller

ska hon vara vår fjortis?”

”Fast hon kan ju vara fjortisen.”

”Hon som e som alla andra.”

”Vi måste nästan rita lite här, ögonskugga. Så,

nu blev hon lite mera fjortis!”

”Men här är ju en riktigt rolig en, han skulle haft en liten keps också så det

blev jätteroligt. Det är en sån där från landet. Ja, han vet inte riktigt hur han

ska matcha sina kläder, så det blir en salig blandning av kläder.”


