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Abstrakt
Jag var utbytesstudent i Tokyo, Japan under våren 2007. Där intresserade jag mig för de olika
kläduttryck som ungdomarna använde sig av i stadsdelen Harajuku. När jag kom hem till
Stockholm igen såg jag tydligt hur de Harajukuinspirerade stilarna hade växt fram här.

Uppsatsen tar avstamp i Harajukus mode. Syftet är att undersöka hur det har förflyttats och
utvecklats i Stockholm, vad har förändrats, förstärkts eller suddats ut och varför? Vad
förändras i överföringen? Jag ställer följande frågor:
Hur ser det Harajukuinspirerade modet ut bland unga i Stockholm? Hur ser det ut i
jämförelse med de unga i Harajuku? På vilket sätt har modet förändrats och varför?
Vad kan jag som bildpedagog erbjuda ungdomar för att de ska få utveckla sina intressen
inom subkulturen? Hur kan jag skapa en miljö med verkstäder och utställningar som passar
denna målgrupp?

I mitt designpedagogiska projekt skapar jag en japansk subkulturfestival med verkstäder och
fotoutställning på Lava på Kulturhuset den 24-25 november. Den syftar till att undersöka den
skaparkraft som finns hos de grupper som är intresserade av modet i Harajuku och japansk
kultur, samt att visa upp stilarna och skapa förståelse för nyinvigda i ämnet. I min roll som
lärare vill jag ha stor inblick i de frågor som rör ungdomskultur och särskilt i den här
subkulturen, för att kunna skapa en så inspirerande arbetsmiljö för eleverna som möjligt.
De resultat jag har kommit fram till har skapats på många plan. Hur modet ser ut i Stockholm
besvaras genom, deltagande observation, semiotiska bildanalyser, enkätundersökningar.
Skillnaden i modet besvaras i jämförande bildanalyser. Det designpedagogiska projektet
beskrivs i en pedagogisk dokumentation.

Det Harajukuinspirerade modet är utbrett i Stockholmsområdet och befinner sig i en
utvecklingsfas. De vanligaste stilarna är decora och lolitastil. Modet i Harajuku är mer
extremt än det Harajukuinspirerade modet i Stockholm. Men i Stockholm utgör kläderna mer
en livsstil som bärs varje dag, inte bara på söndagar som ofta är fallet i Harajuku.

Jag känner mig nöjd över den mångfacetterade undersökning jag har gjort och att den berör
både Harajuku och Stockholm, samt den japanska subkulturfestivalen som blev väldigt lyckad.
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Bilaga 1
Ordlista
Kawaii, betyder ordagrant ”söt”. ”Allt som är mjukt, runt, rosa, fluffigt. Djur saker och
människor som verkar behöva tas om hand är höjden av kawaii.”1
Decora, är ett mode som utmärker sig med klara klatschiga färger, barnsliga tryck och
leksaker och mängder av plastaccessoarer.2
Lolita, mode som karakteriseras av fluffiga klänningar garnerade med volanger och spetsar
ofta i rosa och vitt med tillhörande paraply. 3
Elegant gothic lolita skiljer sig från den vanliga söta lolitan genom att lägga till svarta
element, och smycken och med motiv som kors, dolkar. 4
Goth är en stil som ursprungligen kom från väst med band som Sisters of Mercy och Bauhaus.
I Japan har stilen utvecklats och det mest betydande gothiska bandet är Moi dix Mois. Stilen
utmärker sig med svarta kläder, krås, spetsar och silversmycken. 5
Visual-kei, visuell stil, relaterade till de starkt stylade japanska rockbanden Moi dix Mois och
Dir-en-grey. 6
Cosplay, sammansat av ”costume play”, att klä sig för att likna sin favorit animé eller
mangakaraktär eller rockstjärna.7
Masquerade, att klä sig som sin animé - eller mangakaraktär och samtidigt agera som
figuren.8
Crossplay: utgörs av den grupp cosplayers som bär kläder från motsatt kön.9
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Bilaga 2

Bilaga 3
Fotoutställningen Tokyo no hana

Fotoutställningen Tokyo no hana av Hanna Martinsson utställda på Lava, Kulturhuset fr.o.m.
23 november till 3 Januari. Fotografierna som är tagna i dagsljus är från Harajuku, de som
är tagna på kvällen är från Stockholm.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
När jag kom till Tokyo som utbytesstudent i april 2007 stod körsbärsträden i blom. Jag stannade
där till slutet av juli samma år. I Tokyo blev jag snart intresserad av modet i stadsdelen
Harajuku. På söndagarna samlas många ungdomar där för att visa upp sig och umgås. Titeln på
mitt projekt betyder Tokyoblomma, eftersom mitt eget namn, Hanna, visade sig betyda blomma
på japanska.
I stadsdelen Harajuku finns det många olika stilar; kläder inspirerade av mangastilen så kallad
cosplay, samt stilarna decora, och lolita med flera finns representerade. Harajukumodet
utvecklas och förnyas ständigt. (För en kortfattad förklaring av stilarna och andra centrala
begrepp, se ordlistan bilaga 1)
Jag fotograferade ungdomarna i Harajukumode och gjorde målningar och träsnitt med dem som
motiv. Modet i Harajuku har fotograferats under en lång period. Fotografen Shoichi Aoki har
sedan 1997 dokumenterat modet i Harajuku och publicerat tidningen Fruits. Aoki har gett ut tre
böcker med fotografier från Harajuku.1
Väl tillbaka i Stockholm såg jag ännu tydligare hur dessa stilar har blivit populära. Till och med
i tidningen Östgöta-Correspondentens bilaga finns det en hel artikel om fenomenet Harajuku
girl. Den beskriver hur Emma Wallqvist från Norrköping åkte till Tokyo och hittade sig själv
och sin stil just i Harajuku. Hon fick blomma ut fullständigt och insåg att ingenting var för
mycket och att allt var tillåtet.2 Det är just den här brytpunkten mellan Stockholm och Harajuku
jag vill undersöka. Hur kan människor som bor långt från varandra anamma en livsstil och
kultur från ett annat land så fullständigt? Vad är det som gör det så fascinerande? Min
målsättning är att skriva om och dokumentera hur de Harajukuinspirerade stilarna har
utvecklats här i Stockholm. På olika vis arbetar jag i mitt projekt med ungdomar som i
subkulturer manifesterar klädstilar överföring av kultur och givetvis mina egna upplevelser i
Japan.
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1.2 Syfte
Uppsatsen tar avstamp i Harajukus mode. Jag vill undersöka hur det har förflyttats och
utvecklats i Stockholm, vad har förändrats, förstärkts eller suddats ut och varför. Är det så att
man helt anammar en stil och hur uppstår fascinationen? Min utgångspunkt är hur
Harajukumodet har utvecklats jämfört med hur det modet ser ut i Stockholm idag.
Syftet är att undersöka hur det Harajukuinspirerade modet ser ut i Stockholm med dess kläder,
symboler och livsstil.
I mitt gestaltningsarbete vill jag lyfta fram och skapa förståelse kring det Harajukuinspirerade
modet och livsstilen. Jag vill försöka skapa en japansk subkulturfestival där dessa grupper kan
känna igen sig, utveckla sina intressen och knyta kontakter.
I min lärarroll vill jag ha stor inblick i frågor om ungdomskultur och särskilt i den här
subkulturen, för att kunna skapa en så inspirerande arbetsmiljö för eleverna som möjligt, samt
för att kunna möta elevers intresse för olika kulturyttringar.

1.3 Frågeställning
Hur ser det Harajukuinspirerade modet ut bland unga i Stockholm? Hur ser det ut i jämförelse
med de unga i Harajuku? På vilket sätt har modet förändrats och varför?
Vad kan jag som bildpedagog erbjuda ungdomar för att de ska få utveckla sina intressen inom
subkulturen? Hur kan jag skapa en miljö med verkstäder och utställningar som passar denna
målgrupp?

2

1.4 Metod, empiri och material
Undersökningen består av olika moment och tillämpar flera metoder. Jag har utgått från mina
erfarenheter från Harajuku och Stockholm. Undersökningarna har genomförts med hjälp av
litteraturstudier, samt etnografisk metod med fältstudier och semiotisk bildanalys. Mitt
designpedagogiska projekt består av verkstäder och utställningar som genomfördes under
subkulturfestivalen på Lava på Kulturhuset 24-25 november 2007 i Stockholm. Pedagogisk
dokumentation användes som reflektionsinstrument. Under festivalen delades en enkät ut
vilken analyseras kvantitativt.

1.4.1 Litteraturstudier

I Sverige har det inte forskats på de Harajukuinspirerade stilarna. Däremot har de unga själva
flera kanaler att dokumentera sina klädstilar, fester och odla sina intressen. Det sker via forum
och hemsidor på Internet, bland annat Raison dêtre och Lunacy. Det har även skrivits artiklar i
tidningar om hur modet har överförts till Sverige från Harajuku 3och om cosplay.4
I Harajuku och Tokyo har det forskats och dokumenterats omfattande kring ungdomsmodet.
Tokyos ungdomsstilar finns representerade och behandlas inom genren populärkultur i
Japanese schoolgirl inferno ( 2007) av Patrick Macias och Evers Izumi.5 Den sistnämnda
beskriver de olika stilarna hos unga kvinnor i Japan från 1960 talet till nutid.
För en ytterliggare fördjupning har jag använt mig av The Tokyo look book ( 2007) av
Philomena Keet 6, en guidebok som beskriver olika stilar i Tokyo och Harajuku.
Modet i Harajuku har dokumenterats under lång tid av Shoichi Aoki i tidningen Fruits och i
böckerna Fruits7, Fresh fruits8 och Gothic & Lolita.9 De bidrar till en mer fullständig bild av de
olika stilarna. De japanska tidningarna Kera och Gothic Lolita Bible utgör inspirationsunderlag
för stilarna.
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1.4.2 Etnografisk metod

De deltagande observationer jag genomfört är inspirerade av etnografiska undersökningar. De
är dock för få för att helt kalla dem etnografiska. Etnografi används som kulturvetenskaplig
metod där forskaren använder sig av deltagande observation för att förstå typiska drag hos
kulturer och grupper.10
Deltagande observation är en treställning mellan jag (subjekt) den andre (subjekt) och ett
gemensamt sakförhållande (objekt). Denna treställning skapar en tvåvägskommunikation där
parterna växlar mellan att vara sändare och mottagare.11 För att deltagande observation ska ge
bästa resultat krävs det lång tids deltagande i den kultur forskaren önskar studera. I mitt fall har
jag inte träffat de Harajukuinspirerade ungdomarna tillräckligt länge för att bli en del av
gruppen. Trots det anser jag att mina deltagande observationer ger mig ett bra underlag
eftersom de är erfarenhetsbaserade. I de deltagande observationerna har jag fört
fältanteckningar och dokumenterat med foto.
Två deltagande observationer ingår i undersökningen; en från Harajuku i Japan och ett besök
utanför konsertsalen Klubben på Fryshuset i Stockholm. För att underlätta läsningen har jag
fortsättningsvis använt mig av ordet fältstudie istället för deltagande observation.
Den första fältstudien gjordes den 1 juli 2007 vid besök på Jingubron i Harajuku, Tokyo, där jag
fotograferade ungdomar klädda i olika stilar, allt från lolita till cosplay.
Min andra fältstudie genomfördes utanför Klubben på Fryshuset den 13 oktober 2007 när det
japanska rockbandet Moi dix Mois skulle spela. De som skulle gå på konserten hade klätt upp
sig i Harajukuinspirerade kläder, och många hade svarta, så kallade gotiska kläder.

1.4.3 Analys av fotografier

Jag har analyserat ett urval av de fotografier jag har tagit i Harajuku och Stockholm under
fältstudiebesöken. De fotografier jag har valt visar på liknande stilar. Jag vill se om och hur
stilen har förändrats i uttrycket från Harajuku till Stockholm. Här har jag använt mig av
semiotisk bildanalysmetod. Jag har valt semiotik, läran om tecken, eftersom det här handlar om
studier av teckenkombinationer: stilelement och symboler. En semiotisk bildtolkningsmetod

10
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Christer Stensmo, (2002) Vetenskapsteori och metod för lärare, X-O Graf tryckeri AB Uppsala, s. 69
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bygger på tolkning av tecken. Den passar att tillämpa på ungdomars stiluttryck i form av kläder
och frisyrer. Dessa stiluttryck kan läsas som en text; det vill säga semiotiskt.
Klädforskaren och etnologen Maja Jacobson skriver att kläder aldrig är tysta: ”De tjattrar hela
tiden och berättar massor om oss vare sig vi vill det eller ej.”12 Hon använder sig av semiotiken
för att komma åt kläders budskap. En av semiotikens grundpelare är att ”under varje
kommunikationsprocess ligger regler eller koder och de vilar på någon kulturell konvention”.
Begreppet kod står för det normsystem som visar på kopplingen mellan uttryck och innehåll.13
Jacobson menar att sändaren genom sina kläder ger ut ett budskap till mottagaren. Kläderna
utgör en kanal för att sända ut budskapet. För att mottagaren ska kunna fånga upp budskapet
krävs kunskap om sändarens koder och kontext.14 Jag hoppas kunna läsa av sändaren genom
litteraturstudier och fältstudier av stilarna och uttrycken.
Den synliga kommunikation kläder innebär kan delas upp i språk och handling. Språk står för
de koder, konventioner och tecken, för hur olika grupper klär sig vid olika tillfällen och platser.
Handling står för den enskilda människans klädstil. Genom studier av människors kläder kan
forskare få syn på de koder och tecken som i sin tur speglar samhällets attityder och människans
sätt att förhålla sig till dem. Jacobson använder sig av definitionen ”människans klädsel”, en
helhet som i sin tur består av olika kläder, uttryck, skärning, färg och form.15

Figur 1. Jacobsons modell fritt utformad efter semiotikern Saussure

16

Varje plagg är i sig meningsbärande, men även det sätt kläder bärs upp på och kombineras med
är viktiga för klädernas budskap till omgivningen. Samma plagg kan få en betydelseförändring
beroende på i vilket sammanhang de används. I mitt fall är det viktigt att se till kontexten för de
olika stilarna inom de Harajukuinspirerade stilarna i Harajuku och Stockholm när jag gör de
semiotiska bildanalyserna. I min underökning är det fokus på vad kläderna har för tecken och
symboler. Jacobson definierar en symbol som representation för något annat än sig själv.
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Allting skapat av människan kan ses som en symbol för någonting. Symboler kan tolkas genom
konventioner och lärs ut inom sociala system. Det går att lära sig att tolka en specifik grupps
kulturella koder och lära sig rätt och fel och vad som tillhör andra grupper. Min förhoppning är
att jag har lärt mig så pass mycket om modet i Harajuku att jag genom den kunskapen har fått
verktyg att läsa av stilarna. Inom en subkultur finns inofficiella tecken som gör att
medlemmarna känner igen varandra, utan att känna varandra.17 Jag har lättast att få syn på vad
Jacobson kallar de officiella symbolerna inom subkulturerna. Däremot kan det vara svårt att
läsa av de inofficiella symbolerna vilka endast medlemmarna inom subkulturen har tillgång till.

1.4.4 Pedagogisk dokumentation

Som designpedagogiskt projekt genomför jag en japansk subkulturfestival kallad Tokyo no
Hana med en fotoutställning, filmvisning, samt en tröjtrycksverkstad på Lava, Kulturhuset, i
Stockholm den 24-25 november 2007. Där försöker jag skapa en inspirerande miljö för
ungdomar med intresse av Harajuku och mode. Subkulturfestivalen genomförs i samarbete med
Xue Mei Berg, 20 år och går på Journalisthögskolan i Stockholm. Xue Mei är Asien- och
japanintresserad och har ändrat sitt svenska namn till ett kinesiskt.
Festivalen dokumenteras med hjälp av kamera och fältanteckningar. För att fånga process och
resultat av verkstäderna och festivalen använder jag mig av pedagogisk dokumentation, något
som innebär noggrann planering, dokumentation av genomförandet samt reflektioner och
slutsatser kring kunskapsutveckling i och med festivalen både hos organisatörer och hos
deltagare. Hillevi Lenz Taguchi beskriver i Varför pedagogisk dokumentation? hur man
använder pedagogisk dokumentation med inspiration hämtad från bland annat från Reggio
Emiliafilosofin. Pedagogisk dokumentation används som ett arbetsverktyg och kan hjälpa
pedagoger att få syn på individuella och kollektiva kreativa uttryck i lärandeprocesser. Det är
samtidigt ett instrument för läraren att se tillbaka och reflektera över egna val och strategier.18
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1.4.5 Kvantitativ studie

På festivalen subkulturfestivalen Tokyo no Hana delade jag ut en enkät med 21 frågor samt
tillhörande underfrågor, (se bilaga 4). Frågorna var utformade för att svara mot min
frågeställning: Hur ser det Harajukuinspirerade modet ut bland unga i Stockholm? De
tillfrågade fick svara på frågor om sin stil, vilken musik som inspirerat etcetera. Svaren på
frågorna har lagts in i statistikprogrammet StatView och skrivits ut som stapeldiagram för att
göra läsningen tydlig (se bilaga 5). Undersökningen gjordes även för att ringa in ålder, kön och
sysselsättning. Enkätundersökningen var grundad på den förförståelse som jag hade om de
Harajukuinspirerade stilarna i Stockholm och Tokyo. Grunden i kvantitativ studie är att alla
deltagare har fått exakt samma frågor, vilket gör det lättare att jämföra resultaten med varandra
och dra slutsatser.19

1.5 Urval och avgränsningar
Uppsatsen behandlar inte samtliga ungdomsstilar i Tokyo. Fokus ligger på stilarna med stor
utbredning i just stadsdelen Harajuku. Genom litteraturstudier sammanfattas de olika stilarna
för att skapa en överblick. Fältstudien i samband med konserten Moi dix Mois valde jag för att
jag trodde att det skulle finnas många personer med intressen av modet i Harajuku, eftersom
och Moi dix Mois är ett japanskt rockband. Under uppsatsens gång har jag gjort research av
olika hemsidor och bloggar bland annat på Raison Détre som är den största japanska
rockföreningen i Sverige.
I valet av bilder till de semiotiska analyserna har jag använt mig av fyra fotografier, två från
Harajuku och två från Stockholm. Jag valde fyra eftersom de representerar två olika stilar med
liknande stilar i Harajuku och Stockholm för att kunna avgöra hur de har förändrats i
överföringen. I undersökningen använder jag mig i stor utsträckning av mina egna bilder vilket
jag tycker ger en tyngd till undersökningen, eftersom jag har besökt båda länderna och kan dra
slutsatser utifrån egna erfarenheter. För att skydda identiteten på personerna har jag valt att inte
uppge deras namn. Personerna på bilderna var medvetna om användningsområdet av dem vid
fotograferingstillfället.

19
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1.6 Centrala begrepp
Begreppet livsstil kan ses som ett samlingsnamn för olika synvinklar av en människas liv. En
livsstil består av olika komplexa delar av den enskilda individens självuppfattning, värderingar
och attityder. Värderingarna och attityderna uttrycks i sin tur i musik, frisyr och klädval.20
När begreppet stil används inom ungdomsforskningen avses yttre faktorer som val av kläder,
frisyrer och musik. Stilen inom en specifik subkultur kan ses som symboliskt uttryck för
gruppens livsstil.21
Begreppet subkultur beskrivs som delkultur, kulturform eller livsstil hos mindre grupper inom
en större överordnad kultur.22
Jag använder begreppet subkultur för att ringa in de grupperingar jag undersöker.

1.7 Forskningsöversikt

Det har tidigare forskats på olika subkulturer i Sverige och Europa. Men ingen har tidigare
forskat på dessa subkulturgrupper. Det kan bero på att företeelsen med Harajukuinspirerat
mode i Stockholm är ett så pass nytt fenomen. Däremot har det forskats om manga vilket kan
ses som utgångspunkten för cosplay. På institutionen för bildpedagogik, vid Konstfack, skrev
Åsa Winqvist sitt examensarbete om manga under våren 2007. Delar av den är användbar för
min undersökning, eftersom den behandlar livsstilen kring manga, exempelvis cosplay.23
Kulturstudier är det fält jag gör min undersökning inom. Denna forskning inriktar sig på studier
om samtidskultur. Inom kulturstudier använder jag mig av ett sätt att studera gruppers tecken
och symboler, och jag kan på det viset läsa av levnadssätt inom subkulturen. När en individ
uttrycker sin identitet framställs den med hjälp av artefakter.24
Ungdomars behov av att uttrycka sig visar sig ofta i val av kläder och de mer extrema uttrycken
bland ungdomsgrupper brukar benämnas som subkultur. Jag har valt den benämningen i min
undersökning av de Harajukuinspirerade ungdomarna i Stockholm. Som utomstående kan jag

20
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läsa av de kläder, smink, frisyrer som ungdomarna bär.25
En central subkulturforskare är Dick Hebdige med Subculture - the meaning of style.26 Han har
bland annat forskat om punken i England och han ingick i ett team forskare som startade upp
Cultural Studies.
I Sverige är Johan Fornäs den mest etablerade ungdomsforskaren med bland annat
Ungdomskultur, identitet och motstånd.
I min tolkning av dessa subkulturer har jag även använt mig av genus och queerteori.
Mitt teoretiska förhållningssätt fördjupas ytterliggare under kapitel 2 Teori och tolkningsram.

25
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2. Teori och tolkningsram
2.1 Kulturstudier och ungdomsforskning
Kulturstudier är forskning och studier om kultur, främst samtidskultur. Kulturstudier eller den
engelska benämningen Cultural Studies har skapat grunden för ungdomsforskning. Cultural
Studies startades 1964 i Birmingham av Richard Hoggart under namnet Centre of
Contemporary Cultural Studies. Paul Willis ledde projektet och antog bland annat
doktoranderna, Paul Willis, Dick Hebdige, Lawrence Grossberg, Angela Mc Robbie för att
arbeta med olika delar av kulturforskning.27 Birminghamskolan intresserade sig främst
för ”avvikargrupper” utan att ha för avsikt att ”tämja dem”. Den andra centrala ”skolan” inom
kultur och ungdomsforskning är tysk socialisationsteori. De tyska gick in i en mer pedagogisk
diskurs om normbildning för att försöka skapa nya läroprocesser.28 Båda skolorna har fokus på
de behov som manifesteras genom ungdomskultur såsom kreativitet motstånd och utopi.29
Den tyska socialisationsteoretikern och ungdomsforskaren Thomas Ziehe anser att det är
marknadskrafterna framför traditionen som skapar iscensättningen av utseendet hos unga
personer. Den enskilda individen görs ansvarig för sitt yttre. Det kallar Ziehe för görbarhet
eller självgestaltning. Människor och särskilt unga ändrar sin identitet genom
identitetsutprovning. Det är tydligast hos ungdomarna vilka vilt experimenterar med olika
stiluttryck.30
Motuppfattningen till att ungdomar styrs av marknadskrafter är att ungdomarna själva skapar
livs-, kläd- och musikstilar. Den franska semiotikern Roland Barthes anser att
marknadskrafterna genom reklam plockar upp stiluttryck hos ungdomar och gör dem till sina
och utvecklar dem. En persons stil skapar möjlighet att visa sin identitet och livsstil. En stil
behöver inte vara beroende av mode utan existerar självständigt.31
Kultur är ett sätt att skapa mening mellan människor. Vår identitet bygger på vilka vi är och
vilka vi känner oss "hemma med”. Detta samspel skapar förståelse, innebörd och mening i den
värld vi lever i. En grupp behöver för att utveckla en kultur skapa vissa grundläggande idéer,
känslor och värderingar. Utifrån det skapas system som talar om individens position i
26
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samhället.32
Det moderna samhället gör genom mediepåverkan och livsval alla till sökare, vilket är tydligast
hos ungdomen som genomgår ett massivt identitetsarbete i jakten på att hitta sig själv. De
kulturella uttryck skapade av och bland unga är ofta en motreaktion mot det moderna
samhällets livsvillkor. Därav har ungdomars liv utgjort en viktig del av kulturforskningen.33
Inom kulturforskningen utgörs en stor del av individens och gruppers bruk av tecken, symboler
och andra artefakter för att gestalta och kommunicera sitt levnadssätt. Detta system av
representationer i form av kläder, frisyrer med mera, kan i vissa fall läsas som en semiotisk
text.34 Det är genom den semiotiska bildanalysen av fotografierna från Harajuku och
Stockholm jag undersöker de olika stiluttrycken hos subkulturerna. Kulturforskningen har
skapat öppna tolkningar av samhällsfenomen och bejakat på det komplexa samspelet mellan
kultur, samhälle, klass, kön och identitet.35

2.2 Subkultur
De svenska ungdomskulturforskarna Johan Fornäs, Ulf Lindberg och Ove Senherde skriver i
Ungdomskultur – identitet och motstånd om ungdomskulturer. De beskriver ungdomstiden som
en livsfas, de unga har behov av att söka efter sin identitet utan vuxnas inblandning och
nedvärdering. Ungdomskulturer är ålderbaserade och handlar om att bryta väg och att mäta de
ungas förmågor med de vuxnas. De mest utmärkande och iögonfallande ungdomskulturerna
utgörs av just subkulturerna. Subkultur beskrivs som delkultur, kulturform eller livsstil hos
mindre grupper inom en större överordnad kultur.36 Subkultur kan sammanfattas med ordet stil,
och de som ingår i en subkultur signalerar tydligt sitt budskap genom sina specifika stilar. De
stilar som en subkultur vill förmedla kan för en utomstående var lättare eller svårare att tolka.
De tolkningsbara artefakterna utgörs av jargong, mimik, frisyrer, smink och kläder, men även
genom musik och kommersiella kapitalvaror. Stilen inom en subkultur visar på
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grupptillhörighet och gör en tydlig åtskillnad från mainstreamkulturen.37
För mig är det viktigt att förstå vad en subkultur innebär för att kunna undersöka den. Det
hjälper mig att synliggöra de delar av subkulturen som går att tolka och försöka förstå.
Vidare förklarar de svenska ungdomsforskarna hur tomhetskänslor kan vara vanliga under
ungdomstiden, vilket skapar en jakt på sensationer och kickar. Musiken kan uppfylla det
behovet i form av till exempel hög rockmusik. Musikens roll inom subkulturerna är ofta central
och kan hjälpa till att hålla samman jaget.38
Subkulturforskaren Dick Hebdidge ställer i Subculture - the meaning of style två bra frågor:
"How does subculture make sense to its members? How is it made to signify disorder?"39
Hebdige anser att en definition av stilbegreppet krävs som grund för att kunna svara på
ovanstående frågor. För att beskriva skillnaden mellan en subkultur och det ”normala” jämförs
de starka stiluttryck inom subkulturerna mot konventionella stiluttryck som kavaj och slips.
De klädval en människa gör signalerar budskap inom kontexterna klass, status, självbild och
attraktion. Den konventionellas kläder signalerar föreskrivna roller, medan den som bryter mot
den gängse normen och den uppenbara konstruktionen betraktas göra ett laddat val. De
uppmärksammas och signalerar att kunna läsas av. Medlemmarna i en subkultur väljer att
avvika och skyltar med sina koder, medan mainstreamkulturen kännetecknas av en vilja att
passa in. Den här viljan överskrids av subkulturerna genom att omdefiniera föremål och sätta
dem i en ny kontext och omvälva deras konventionella användningsområde och skapa något
nytt.40 Ett exempel på detta är hur leksaker används som accessoarer inom decorastilen i
Harajuku.
Ett exempel är när de mest opassande artefakter, klädnypa, nål, rakblad gjordes om till
accessoarer inom punkens mode. Modeikonen Vivien Westwood kallar det för
konfrontationsklädsel när brottet mellan den naturliga nyskapande kontexten är tydlig.41
Vivien Westwoods kläder, skor och smycken är mycket populära bland de olika stilarna i
Harajuku. Meningen med de extrema subkulturernas stil är att uttrycka en betydelsefull
åtskillnad, och därigenom skapa en gruppidentitet.42
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2.3 Visuella uttryck som kommunikation
Maja Jacobsons avhandling i etnologi Kläder som språk och handling (1994) behandlar unga
flickors gestaltning av sig själva representerade av kläder. Jacobson skriver att det är viktigt att
vilja läsa av de symboler som utgörs av människors klädval och ta reda på vad de betyder. Ett
sätt att nå denna kunskap kan vara att exotisera det vardagliga och se det med nya ögon.43 Det
som hände med mig efter hemkomsten från Japan, var att jag mycket tydligare än innan såg de
japaninspirerade stilarna här.
Forskning om kläders betydelse har bedrivits inom olika discipliner som dräkthistoria,
klädsociologi, modeforskning och klädpsykologi. Klädsociologi undersöker kläder som en del
av människans sociala värld.44
Människan presenterar sig själv via kläderna och visar vald eller önskad grupptillhörighet,
identitet och livsstil. Sociologen Irvin Goffman har skapat begreppet scener där staden utgör en
av dem. I staden är klädernas betydelse viktig, eftersom de flesta man möter inte vet vilken
grupp eller klass man tillhör. Detta försöker människan förmedla genom sitt klädval.45
Ungas livsstil speglas i hobbies som dans, musik och film. Musiken är en viktig del av
identiteten och skiljer individen från andra grupper.

2.4 Genus och queerteori

En av de viktigaste delarna inom genusforskning är att särskilja biologi från kultur och genom
det visa på hur relationerna mellan könen är socialt och kulturellt skapade. Det som behöver
belysas är den kulturella skapelsens förmåga till förändring, vilket sammanfattas av Simone de
Beauvoirs påpekade, ”en kvinna är inte något man föds till, utan något man blir.”46
Något som kan ses som viktigt i sammanhanget är det kvinnliga maskeradbegreppet som
introducerades 1929 av Joan Rivière på institutionen för psykoanalys. Undersökningen visade
att professionellt aktiva kvinnor använde femininitet som en mask för att dölja sina begär efter
männens makt. Den visade hur kvinnor använde kvinnlighet som avväpnande strategi för att
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avleda uppmärksamheten om strävan efter makt. Den överdrivet feminina kvinnan skapar en
icke hotande bild av sig själv för att uppnå sina mål. Hon skapar en representation av kvinnan,
en konstruerad identitet.47
Genusforskaren Efrat Tseëlon har i Kvinnan och maskerna funnit en avsevärd skillnad mellan
mäns och kvinnors inställning till kläder. Mannen ser sina kläder som tecken relaterade till
jaget. Medan kvinnor ser kläderna som en del av henne själv, som en representation av hennes
jag. Därför kan det skapa starkt kaos hos en kvinna om en annan kvinna bär samma kläder som
hon själv. Hon kan då inte skilja sig själv från den andra kvinnan eftersom kläderna inte kan
skiljas från den egna personen.48
Jag har uppmärksammat att det finns utrymme för ett mer androgynt mode inom både japanskt
och svenskt Harajukuinspirerat mode. Det kan vara en spegling av att många mangafigurer har
androgynt utseende. Det här är något Åsa Winquist belyser i sitt examensarbete om manga.
Hon beskriver så kallad cosplay vilket innebär att man klär ut sig som sina animerade förebilder
eller rockidoler. En del väljer att klä sig helt i motsatta könets kläder så kallad crossplay.49 Att
ifrågasätta rådande könsnormer kan kopplas till queerteorins kritiska synsätt på normalitet och
sexualitet, främst den normerande sexualiteten som teorimässigt ställs emot homosexualiteten.
Queerteorin menar att heterosexualiteten inte är så enkel som många tror utan långt mer
mångfacetterad.50
Inom Harajukumodet finns det, menar jag, utrymme för att våga prova nya roller och tänja på
gränserna.
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3. Japan
3.1 Mode i Harajuku
Det här kapitlet behandlar de stilar som finns och har funnits i stadsdelen Harajuku i Tokyo från
sent 1960-tal och framåt för att ge en förklaring till hur de är uppbyggda och kunna jämföra dem
med stilarna i Stockholm. Sista delen beskriver den fältstudie jag gjorde i Harajuku 1 juli, 2007.

3.1.1 Sukeban

Stilen sukeban förekom från
sent 1960-tal till sent 1970-tal
och beskrivs som Japans första
typer av tjejgäng. Det var
kriminella gäng som ägnade sig
åt att slåss, stjäla, sniffa tinner,
röka med mera ofta var de
klädda i den klassiska
skoluniformen Sailor Fuku
vilken även användes till
vardags. Deras vapen var
rakblad de hade mellan brösten
som de slängde iväg för att
skada ansiktet på någon fiende.
Sukeban kan ses som en extrem
ungdomsgupp som genom att
skapa sina egna regler visar sin
avsky mot samhällets normer.51

Bild 1. Sukeban illustrerad av Kazumi Nonaka.

51

Patrick Macias, Izumi Evers, (2007) Japanese schoolgirl inferno - Tokyo teen fashion subculture handbook.
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3.1.2 Takenokozoku

Under år 1978 började
dansande ungdomar invadera
Pedestrian Heaven (Hokosha
Tengoku) en "ockuperad" del
av Harajuku. Trafiken
stängdes av under söndagarna
i en del av Harajuku och
färgglatt klädda ungdomar
intog platsen. Dansarna
kallades för takenokozoku. De
klädde sig i löst hängande
färgglada kläder, plastvisslor,
gosedjur, plastsmycken och på
fötterna bar de kungfu-skor
eller tygtofflor. De hade även
namnskyltar på sina kläder.
Mycket av deras stil känns
igen hos stilen decora vilka är
populär i dagens Japan.
Takenokozoku dansade
koreograferade danser till
Bild 2. Takenokozoku illustrerad av Kazumi Nonaka .

populärmusik som "candy pop",

disco och hitsinglar. Deras dans hade kopplingar till den traditionella japanska dansen Odori.
Efter Takenokuzokueran intog Elviskopior Pedestrian Heaven.52

52
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3.1.3 Det gotiska modet

Det gotiska modet har utvecklats
i Japan från 1990 till idag och
har tagit många vägar.
Den ursprungliga inspirationen
kom från England och band som
Sisters of Mercy och Bauhaus
vilka var verksamma redan på
1970-talet. De med gotiska
kläder i Japan lyssnar inte
nödvändigtvis på de gotiska
banden från Europa utan på
japanska gotiska band som X
Japan och Buck Tick.53
Förgrundsgestalten Mana i
bandet Moi dix Mois startade
det ”aristokratiska” klädmärket
Moi-meme-Moitie. Han skapade
ett androgynt mode för män med
inspiration från vampyrer och
europeiskt aristokratiskt mode.
Stilen benämns som ”elegant
Bild 3. Gothloli illustrerad av Kaxumi Nonaka

aristocrat style”. Den kvinnliga

versionen kallas för ”elegant gothic lolita,” och de som bär det modet ser ut som levande
dockor. Elegant gothic lolita skiljer sig från den vanliga söta lolitan genom att lägga till svarta
element, och gotiska smycken och motiv som kors eller dolkar.54 Alla lolitastilar är inspirerade
av Europas rokokomode från 1800-talet.
Gothic lolita kan förkortas till gothloli och deras stil utmärks av svarta knälånga klänningar,
med mycket volanger och spets. Detta kompletteras med ett matchande paraply för solen, ofta
svart med vita spetsar, knästrumpor med spets och rosetter, docklika skor med rosetter och
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gotisk handväska. På huvudet bär de headdress, vilket är ett tygstycke med mycket spets som
knyts under hakan, dessa bärs även av ”lolitor”. Det är även vanligt att gothloli och lolitor bär
med sig dockor med likadana kläder och frisyrer som de själva. De står ofta med fötterna inåt
för att visa på undergivenhet. Skor och smycken designade av modeikonen Vivienne
Westwood är populära i de här kretsarna.
Tidningarna Kera och Gothic & Lolita Bible är stilguider och inspirationstidningar flitigt lästa
av elegant gothic lolitor och lolitor.55 Tidningarna innehåller historiska preferenser, fotografier
och klädmönster.
På nätet finns det många länkar och webbsidor vilka ger insyn i hur de med ”gothic lolita”
kläder tänker om sig själva. När frågan ”What is your purpose of our interest in gothic lolita?”
ställdes svarade de tillfrågade “To have a sense of beauty”. En del svarade helt
enkelt ”Beacause of the clothes”. När frågan ”What do other people think of you ” ställdes
svarade de flesta, “Naturally because of the way we dress, people think we are weird”. Några få
svarade “I´m sure people can see me for who I am. Men många flickor svarade “I often
overhear people making fun of me”.
Gothic lolita och lolitastilen ökade när Novala Takemoto skrev Shimotsuma Monogatari 2004.
Novellen beskriver en vänskapshistoria mellan en lolita och en motorcykeltjej. Samma år den
publiceras blev den filmatiserad i USA under namnet Kamikaze Girls.56

55
56
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3.1.4 Decora

Decorastilen är en förkortning
av decorative och började
synas på Harajukus gator på
slutet av 1900-talet och finns
där än idag. Bärare av stilen
har färgglada tygtryck, oerhört
mycket plastaccessoarer i form
av hårspännen som täcker hela
luggen, armband och rader av
halsband. Allting ska vara
färgglatt och gärna rosa.
Allting ”gulligt” kan användas
i form av leksaker, gosedjur,
rullväskor med barnsliga
motiv, färgglada skor, ofta för
stora solglasögon och
flerfärgade knästrumpor i lager
på lager.
Den japanska fotografen
Shoichi Aoki började 1997
intressera sig för tjejerna i
Bild 4. Decorastilen illustrerad av Kazumi Nonaka.

Harajuku som klädde sig i

decorastil. Hans tidning Fruits började tryckas och skapade en modeboom i Harajuku. Med sin
tidning ville Shoichi visa att han inte var intresserad av varumärken. Han ansåg att äkta mode
var det som bars på gatorna. Namnet Fruits var ett sätt att visa på alla färgskalor ute bland
folket. Hans första omslagsmodell var Aki Kobayashi; hon gillade att klä sig som en karaktär i
mangatidningen Salior Moon. I Fruits beskrev hon hur hon gjorde sina plastaccessoarer själv
med plastpuder som blandades med vatten och skulpterades till önskad form. Det startade en
våg av unga tjejer som gjorde sina plastaccessoarer och startade egna märken. De med
decorastil började samlas i Harajuku vid tidigare Pedestrian Heaven för att träffas och sälja sina
plastaccessoarer. Det här är ett tydligt exempel på hur ungdomarna själva skapar sitt klädmode
som sedan plockas upp av stora företag som gör produkterna till sina. En populär affär som
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följde trenden var Doki Doki som sålde amerikanska plastleksaker och andra ”söta” saker.
Affären var designad som en självlysande magisk svamp. De mest populära varorna hos
decorastilen är Nalle Puh, Marie från Disneyfilmen Aristocats och Hello Kitty.57
Idag blandar decorastilen det övernaturlig söta med mörkare element som läppiercing och
munskydd vilket står för dövstum eller förhäxad. Den musik som vanligtvis uppskattas inom
decorastilen är visual-kei.58

3.1.5 Cosplay

Med cosplay avses att man klär ut sig till sin favoritmanga, animéfigur eller rockstjärna. Otaku
är benämningen på ett hängivet fan av manga och animé. I Tokyo träffas varje år unga
coplayintresserade på Comiket, ett stort cosplaykonvent. Många syr sina kläder själva, men det
går även att köpa från Cospa vilka erbjuder kläder från de mest populära karaktärerna.59 Att
helt ändra sina kläder och uttryck för att förvandlas till någon annan är ett starkt uttryck för den
identitetsutprovning Thomas Ziehe talar om.

Bild 5. En grupp ungdomar har klätt sig som sitt favoritmusikband.
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3.2 Fältstudie Harajuku
Stadsdelen Harajuku i Tokyo är som en smältdegel för ungt mode och design. Den ligger vid
Yoyogipark, känd för templet Mengu. När man som besökare går av tågstationen och följer
gatan till höger kommer man till Jingubron, en stenbro vilket är det som finns kvar av tidigare
Pedestrian Heaven. Gatorna är inte avstängda längre, men ungdomar klädda i olika stilar träffas
fortfarande där varje söndag för att umgås och låta sig bli fotograferade. Den här platsen är
utgångspunkten för mitt projekt.
Att komma till Jingubron i Harajuku är en omtumlande upplevelse om man inte är uppväxt i
Japan. Jag kom till Jingubron för att fotografera dessa fantastiska kläduttryck. Det fanns många
stilar representerade bland andra decora, lolita, elegant lolita, gothic och cosplay. Jag frågade
dem jag ville fotografera med mina få fraser japanska, och de flesta tyckte att det var roligt och
poserade gärna framför kameran. Under dagen hade jag turen att träffa en kanadensisk flicka i
gotiska kläder som kunde japanska. Hon hjälpte mig att fråga ungdomarna och berätta för dem
vilket syfte jag hade med bilderna. En del stod med ryggarna mot samlingarna av turister och
ville vara ifred. Det var helt klart fler turister än de med Harajukumode. Stora busslaster med
turister kom dit för att ta kort på ungdomarna. En av guiderna till turisterna hade rentav ett
fiskespö med en liten gotisk docka fastsatt som lockbete. De med Harajukumode var främst
japaner, men det fanns även västerländska klädda i lolita och gothicstil.

Bild 6. På Jingubron delas det ut gratiskramar på söndagarna.

Under dagen delade de japanska ungdomarna ut gratiskramar under skyltar med ”free hugs”,
något att förknippa med hippieideal som Love and Peace.60

60
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I Japan kan modet uppfattas som androgynt och många killar sminkar sig, plockar ögonbrynen,
färgar och stylar håret så att varje hårstrå ligger på rätt plats. I de här kretsarna finns det även
tjejer som klär ut sig till killar med skägg och män som klär sig i kvinnokläder så kallad
crossplay. Uttrycket crossplay kan kopplas till queerteorin vilken starkt ifrågasätter
heteronormen.

Bild 7 och 8. Genom kläderna kan de prova olika roller. En ung japansk kvinna har klistrat fast skägg
på hakan och en japansk man har helt klätt sig i lolitakläder.

Det finns även många band som gör reklam för sig och delar ut flygblad för att visa när de har
konsert. Många band uppträder live vid Yoyogiparken på söndagarna i Harajuku. Fans till
banden klär sig som sina idoler i egenhändigt sydda kläder. (se bild 5)

Jag tycker att de unga i Harajuku visar på en enorm kreativitet och en stark vilja att uttrycka sig.
Den dagen klädde jag mig i mer vardagliga kläder och hamnade nog i kategorin turist även om
det inte var min intention. Min bristande japanska och det faktum att få kan engelska i Japan
gjorde det svårt för mig att kommunicera.
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4. Stockholm
4.1 Bakgrund

När jag kom tillbaka till Stockholm fortsatte mitt intresse för japanskt mode. Jag fick kontakt
med Xue Mei genom en vän. Första gången vi träffades sa hon att hon lever ett japanskt liv i
Stockholm med japanska möbler hemma, japansk mat och godis, japanska kläder med mera.
Trots detta har hon aldrig varit i Japan. När jag berättade om mina planer om en fotoutställning
och verkstäder på Lava, ville hon gärna hjälpa till eftersom det låg nära hennes intressen.

4.2 Fältstudie från Konserten Moi dix Mois.

I konsertlokalen ”Klubben” på Fryshuset i Stockholm, anordnades den 13 oktober 2007 en
konsert med bandet Moi dix Mois. Bandet Moi dix mois är Manas soloprojekt, och han var
tidigare gitarrist i bandet Malice Micer. Bandets namn betyder "Mina tio jag" och refererar till
de tio månvarv ett foster ligger i magen. Bandets musik beskrivs som en stämningsfull
blandning av goth, metal och elektronisk musik. Mana har ett eget klädmärke med goth och
aristokratiskt inspirerade kläder som heter Moi-même-Moité.61 Manas kläder, stil och smink är
flitigt kopierade av hans fans och det finns de som helt klär ut sig till honom på konserterna, så
kallad cosplay.
Jag besökte klubben innan spelningen började, och alla cirka 1000 förväntansfulla fans stod i
tur och ordning och väntade på sina japanska idoler. Jag delade ut flygblad om den japanska
subkulturfestivalen Tokyo no Hana och fotograferade över hundra av besökarna vilka hade
klätt sig noga genomtänkt inför kvällen. Fansen var i åldrarna 14-30 men det fanns ännu yngre
besökare cirka 8 år gamla. Även de yngsta var väl förbereda och bar nithalsband, hög hatt, svart
smink runt ögonen, vitmålade ansikten och svart kappa. När jag bad dem posera framför
kameran kom gester som påminner om hur vampyrer vilar i sina kistor med armarna korsade för
att skydda hjärtat. De flesta i kön var klädda i svarta kläder med gothicinspiration. Det fanns
personer med hela ”maidoutfits” med svart klänning och vitt förkläde direkt importerade ifrån
Japan. Stilarna elegant gothic lolita och lolita var välrepresenterade. En del hade klätt sig som
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sina animerade förebilder och hade ena ögat överklistrat. En tjej med decorakläder gjorde
grimaser under fotograferingen och såg ut som en mangafigur.
Vid frågan om var besökarna fick tag på sina kläder sa de att de köpte en del av dem på olika
auktionssidor på Internet, beställde kläder från Japan, sydde själva och en del köptes i
Stockholm. Det var viktigt, uppgav man, med äkta smycken och kläder från Japan.
Det var en hektisk kväll för mig eftersom jag fotograferade så många. Det här är en visuell
kultur som tycker om att visa upp sina klädkreationer vilket gjorde att det kändes naturligt att
fotografera fansen.

.
Förgrundsgestalten Mana från Moi dix Mois. Bild 9.Cosplay av Mana utanför Moi dix Mois
konserten .Bild 10
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5. Bildanalyser
5.1 Analys av fotografier från Harajuku
Syftet med de semiotiska analyserna av fotografierna är att härleda vilken stil de tillhör, vilka
kläder och symboler som används för att iscensätta stilen. Syftet är även att jämföra stilarna
mellan Harajuku och Stockholm.

Det här fotografiet är taget på Jungubridge i
Harajuku. Flickan på bilden tittar in i kameran och
gör Peacetecken vilket är det vanligaste tecknet i
fotografisammanhang i Japan. Hon äter en glass och
ser ganska glad ut.
Vid en första anblick ger hon ett barnsligt uttryck.
Hon har en rosa t-shirt fylld av bilder på olika kakor,
bakverk och tårtor i rosa, gula och lila nyanser på sig.
Hon bär många plastaccessoarer i rosa och gula färger
vilket är vanligt förekommande hos stilen decora. Till
det bär hon för stora glasögon vilka hon frökenaktigt
har dragit ner på näsroten. Även det är ett tydligt
tecken för decorastilen. Runt halsen hänger en
gosedjursväska i form av en grön Alien. Föremål av
Bild 11

det slaget är vanligt förekommande för stilen. Den rosa

mobilen hänger i ett snöre runt halsen. Den rosa färgen är vanlig inom decorastilen och kan ses
som flickig och barnslig. På båda sidor om luggen har hon fäst hårspännen, men de är inte fullt
så många som de är hos andra personer med den här stilen. Det som bryter av lite mot allt det
söta är hatten, med dödskallar, men det är inte helt ovanligt att sött blandas med mörkare
element inom decorastilen.
Min slutsats är att hon har decorastil och att hon genom den subkulturen uttrycker sig själv som
lekfull, söt och lite tuff. Hennes stil kan vara en motreaktion mot det ibland likriktade japanska
samhället där dräkt eller kostym utgör normen. Det här är flickans sätt att visa att hon vill gå sin
egen väg utan att tryckas ner av de vuxnas moraliska tankar. Men det är inte heller otroligt att
hon på måndagen tar på sig skoluniform, kammar håret och smälter in helt i den japanska
skolans estetik.
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Även det här fotografiet är från Jingubron i Harajuku.
Flickan tittar rakt in i kameran och ser lite blyg ut.
Hon är helt klädd i svarta och vita färger vilket skapar
en sammanhållen välplanerad helhet. På huvudet bär
hon en stor svart rosett med vit spets och hennes ögon
är sminkade med svart eyeliner. Till och med hennes
naglar är målade i svart med små vita blommor längst
ut. Så kallad headdress eller rosett är vanliga för
lolitastilen och hennes färgval gör att hon hamnar
inom stilen gothic lolita. Hon har en rak lugg och ett
lätt lockat hår, vilket är en vanlig frisyr bland gothic
lolitor. Om halsen har hon ett stort fickur.
Inspirationen till klockan kommer troligtvis från
Alice i Underlandet där klockan hos kaninen har
stannat på tre. Symboler och attribut från Alice
Bild 12

i Underlandet används för att skapa en surrealistisk

känsla av barndom, vilket understryks i stilguiden Japanese schoolgirl inferno62
Hon bär en vit blus med långa vita utsvängda ärmar med många spetsar och rosetter. Över
blusen har hon en svart ärmlös klänning med snörliv i svart med vita spetsar och svarta små
rosetter. Rosetterna, volangerna och spetsarna är tydliga attribut för gothic lolita. Kjolen på
klänningen är utstående vid höfterna som på en rokokoklänning, men den når endast till under
knäna till skillnad från en rokokoklänning vilken brukade vara hellång. Rokokoinspirationen är
grunden till alla lolitastilar. Lolitastilen är uttryck för hur en stil har förvandlats i tid och rum
och därigenom omskapats.
Hela hon uttrycker en tydlig stil och alla hennes kläder och attribut är typiska för en gothic
lolitastil. Hon ser verkligen ut som en porslinsdocka vilket är det hon försöker eftersträva.
Hennes kläder försöker förmedla att hon har känsla för skönhet och en vilja att se söt ut. Inom
subkulturen gothic lolita är hon väldigt lättplacerad, eftersom hon följer de stilelement till punkt
och pricka. Hon är tydlig med vilken identitet hon vill förmedla och vilken grupp hon tillhör.
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5.2 Analys av fotografier från Stockholm

Bild 13

Det här fotografiet är taget utanför Moi dix Mois konserten. Flickan bär mest rosa kläder i form
av en munkjacka och tyllkjol. Färgen och materialen ger en känsla av prinsessor och barndom.
Hennes kläder anspelar på den heteronoma uppfattningen att rosa är en flickfärg. Hon har även
rosa benbeklädnad vilket är en vanlig syn i Fresh Fruits, men då ofta i ett hårigt lurvigt
material. På fötterna har hon färgglada gymnastikskor vilket är vanligt hos decorastilen. Även
figuren Hello Kitty hon har på sin T-shirt är vanlig förekommande. Runt halsen har hon en röd
mobiltelefon i ett snöre, vilket visar att hon kommunicerar med sina vänner.
På huvudet bär hon headdress vilket är vanligare hos lolitastilen. Däremot är färgerna rött och
rosa passande till hennes övriga kläder. Plåstret på näsan är inte heller
vanligt inom decorastilen, det får mig snarare att tänka på mangafigurer och cosplay.
Min slutsats är att hon har hämtat inspiration från olika stilar, men mest från decorastilen och
det är där jag placerar hennes kläder. Mitt intryck av henne är spralligt, sött och barnsligt. Hon
använder sig av kommersiella symboler som Hello Kitty, men gör dem till sin egna.
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Bild 14

Den här flickan står vänd rakt fram, ler lite och tittar in i kameran. Hon är helt klädd i svart och
vitt från topp till tå vilket ger ett enhetligt intryck. Hennes hår är korkskruvlockat och faller ner
på axlarna vilket är en populär frisyr hos lolitastilen, även hennes raka lugg är typisk. Hon är lätt
sminkad med lite svart smink runt ögonen. Hon bär en svartvit klänning som går upp i halsen
och ner till knäna. Överdelen är mest svart med snörliv och en svart fluga. Kjolen på klänningen
är vit och har många volanger med spetsar. Spetsarna, rosetterna och volangerna är typiska för
en gothic lolitastil. Klänningen har inspiration från rokokostilen, men även av en
hembiträdesdräkt med den svarta flugan. På händerna bär hon svarta spetshandskar vilket är
typiskt för de gotiska stilarna.
Hela hennes utstyrsel och frisyr tyder på att hon har gothic lolitastil och hon framstår som
docklik och söt. Hennes stil gör inga stilbrott och hon uttrycker tydligt vilken subkultur hon
tillhör genom sina kläder, nämligen gothic lolita.
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5.3 Jämförande analys
Vid en jämförelse mellan den japanska flickan med decorastil och den svenska med liknande
stil går det att se likheter som val av den rosa färgen och sättet att bära mobiltelefonen. Flickan
från Harajuku har fler accessoarer i form av halsband, glasögon, rosetter, hatt och till och med
matchande glass. Hennes stil är mycket mer genomtänkt och tydlig i sin utformning, vilket gör
den lätt att läsa av och kategorisera. Hennes stil framstår som mer extrem och utvecklad.
Flickan från Stockholm har ändå färgmässigt en genomtänkt stil, men det ser ut som hon har
tagit vad hon har tillgång till här i Stockholm och skapat någonting eget utifrån det. Hon är inte
så styrd av exakt vilken stil hon vill tillhöra men har mest artefakter från decorastilen. Det kan
ju vara så att hon inte vill hamna i ett fack och därför gör det svårt för betraktaren att placera
henne i något. Slutsatsen är ändå att flickan i Harajuku har en mer extrem och utvecklad stil.
När jag jämför flickorna från Harajuku och Stockholm med gothic lolitastilar ser jag många
likheter i kroppsspråk, färg och klädval. De bär båda svartvita kläder, tittar in i kameran och står
vända rakt fram mot betraktaren. De påminner mycket om varandra och stilen hos den svenska
flickan står sig bra mot flickan i Harajuku. De artefakter som saknas hos den svenska flickan är
rosetten på huvudet och den stora klockan, samt att kjolen inte står ut på samma sätt. Men att de
tillhör samma stil råder ingen tvekan om.
Modet i Harajuku framstår som mer vågat och utvecklat och en del har suddats ut och
förändrats i överföringen till Stockholm. Det kan bero på att det inte finns samma utbud av
kläder i Stockholm som i Harajuku. Men stilarna i Stockholm befinner sig i en utvecklingsfas
och har mycket kvar att inspireras av.
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6. Designpedagogiskt projekt – subkulturfestivalen
Tokyo no Hana
6.1 Förberedelser och planering
Min ambition var att skapa en inspirerande plats för de ungdomar som är intresserade av modet
i Harajuku och japansk kultur. Därför genomfördes subkulturfestivalen Tokyo no Hana på
Kulturhusets Lava den 24-25 november 2007. Syftet var att helgen, på så många sätt som
möjligt skulle tilltala målgruppen. Mitt mål var att skapa en plats där ungdomarna kunde få
möjlighet att uttrycka sina intressen. Genom olika stationer, verkstäder, utställningar,
filmvisning med mera ville jag bejaka deras intressen och dela med mig av mina erfarenheter
från Japan och Stockholm i ämnet. Jag tog kontakt med Lava på Kulturhuset och lade fram
mina förslag, och de tyckte att projektet lät spännande och välkomnade mig. Lava är en del av
kulturhuset och är till för kreativa ungdomar i åldern 13 till 25. På Lava finns utrymme för
musik, konst, dans, film med mera.
Jag och Xue Mei har träffats en till tre gånger i veckan under hösten 2007 för att planera, hitta
inspirationsmaterial, göra research, gå på relevanta utställningar som Tokyo ”Harajuku” av
fotografen Magnus Werner.63 Jag förberedde mig själv genom att bland annat fotografera, göra
fältstudiebesök, läsa litteratur om ämnet.
Jag förberedde en fotoutställning av mig med fotografier av ungdomar i Harajuku under våren
2007 och av Harajukuinspirerade ungdomar i Stockholm, bestående av sex fotografier från
Harajuku och sex fotografier från Stockholm. Fotografierna är 100 gånger 70 cm och
presenteras i ljuslådor på Lava. Utställningen planerades ha vernissage under evenemanget och
pågå i följande fem veckor.
Xue Mei gjorde en så kallad scrapbook med information om de olika stilarna i Japan med
tillhörande illustrationer.
Två verkstäder planerades, en med tröjtryck med förlagor inspirerade av former och färger från
Harajuku tryckta på T-shirts, med mig, samt en smyckesverkstad med Xue Mei där besökarna
skulle få lära sig göra mobilsmycken.
Som ytterliggare aktivitet planerades en station med så kallad purikura, där besökarna skulle få
prova mode från Harajuku och bli fotograferade av en fotograf.
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Magnus Werner (2007) Fotoutställning Tokyo ”Harajuku”, Eyubi Restaurant Döbelnsgatan 45
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På lördagskvällen planerades filmvisning av Kamikaze Girls från år 2004 av regissören Tetsuya
Nakashima efter en novell av Novala Takemoto, som är en populär film inom de här kretsarna,
särskilt bland lolitor.
Lava dekorerades med körsbärsblommor i papper. På plats skulle det även finnas ett önsketräd
med körsbärsblommor som besökarna skulle kunna fästa sina önskningar i. Under min vistelse
i Japan hade jag lagt märke till att det var vanligt med önsketräd vid templen.

På lördagen den 24 november såg schemat ut på följande sätt:12.00-1600 Verkstäder,17.00
Vernissage av utställningen Tokyo no Hana, 19.00 Filmvisning av Kamikaze Girls
På söndagen den 25 november var verkstäderna huvudsaken kl. 12.00-16.00.
Eftersom projektet var ett samarbete med Lava gjorde vi flygblad, affischer och skickade ut
pressrelease, enligt den ordning som är bruklig på Lava.

De här två affischerna gjordes inför festivalen. Den (tv) visar ett av fotografierna från fotoutställningen,
den (th) visar vad man kan göra och se på festivalen Tokyo no Hana. Bild 15 och 16
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6.2 Genomförande av subkulturfestivalen Tokyo no Hana.
6.2.1 Festivalen i media
På torsdagen innan festivalen hade DN på stan en notis om festivalen. Det var ett litet hjärta
bredvid annonsen vilket betyder att reportern varmt rekommenderar den.
Festivalen Tokyo no Hana omnämndes på den svenska j-rockföreningen Rason Dêtres
hemsida.64 Vidare fanns festivalen med på bloggen Tokyo Tidbits där frilansjournalisten Linda
Iliste skrev att Kulturhuset satsade på japanskt tema.65 Språkresebloggen tillhörande SI
språkresor hade en text om festivalen med tre bilder från fotoutställningen.66 På
hemsidan ”alltomstockholm” beskrevs festivalen med tillhörande fotografi från min
fotoutställning,67 och givetvis fanns det även på Kulturhusets hemsida information om
festivalen.68 På lördagen den 24 november fanns en artikel i tidningen Dagens Nyheter med
intervju med mig och Xue Mei, samt ett fotografi från utställningen (se bilaga 2).

6.2.2 Genomförande av festivalen
När vi öppnade lokalerna lördagen den 24 november 2007 kom det ganska många besökare
direkt och undrade hur det var upplagt. Det rörde sig enligt min uppskattning företrädesvis
ungdomar i 13-20 årsåldern, men även yngre och äldre. De flesta hade japaninspirerade kläder
och accessoarer. En del satte sig vid bordet för att bläddra i böckerna och tidningarna. De
pratade om kläder och olika ”outfits” som fanns i tidningarna. Ungdomarna erbjöds att trycka
t-shirts. Så småningom började några måla och rita bilder både självständigt och utifrån
inspirationsmaterialet. Det utvecklades till flera olika grupper som satt och målade och motiven
blev allt från glassar till söta djur och spretiga gubbar. Jag visade de färger som fanns att tillgå,
plakatfärg, vattenfärg, tusch och färgpennor. De flesta valde att måla med tusch och
vattenfärgpennor. En del av besökarna valde att skriva ut bilder på Internet. Det är alltid möjligt
att trycka tröjor på Lava men skillnaden den här helgen var att inspirationen kom från Harajuku.
När förlagorna, bilderna eller fotografierna var klara kopierades de upp på ett speciellt
tryckpapper som sedan klipptes ut och trycktes fast med hjälp av ett stort strykjärn. Bilden som
trycktes blev lik förlagan med likadan färgåtergivning. Besökarna bekostade tröjorna själva och
trycket kostade 40 kronor för ett A4 att göra. Det trycktes cirka 50 tröjor under lördagen.
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http://raisondetre.se (2007-20-11)
http://tokyotidbits.blogspot.com (2007-11-26)
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http://spin.se/blogg/ (2007-11-26)
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http://www.alltomstockholm.se/profil (2007-11-26
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http://kulturhuset.se (2007-11-26)
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Bild 17. Tygtrycksverkstaden innan besökarna kom, med rosa körsbärsblommor i fönstret, förtryckta
t-shirtar, tröjor att köpa för tryck och inspirationsböcker och material.

Bild 18 och 19. En flicka i decorakläder(tv) tecknar en förlaga till sin t-shirt föreställande ett
mangainspirerat öga med många olika färger. Besökaren (th) har precis tryckt sitt linne med körsbär
på; körsbär är en vanligt förekommande symbol i Harajuku.
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Xue Meis smyckesverkstad var förberedd med pärlor, material, böcker och inspirationsskisser.
De som valde denna station satt länge och arbetade med smyckena. Materialet för att göra
smycken kostade från 30 kr och uppåt. Temat och tanken bakom verkstaden var att göra
smycken till mobilen, något som är väldigt vanligt att ha i Tokyo. I Tokyo är det ingen ovanlig
syn att en affärsman hade mobilen full av färgglada smycken hängande i klasar.
Xue Meis scrapbook låg framme med illustrationer och information om de olika stilarna i
Tokyo från 1960-talet till 2007. Tanken var att denna skulle bidra till den pedagogiska
förståelsen av stiluttrycken för de redan insatta i ämnet och för dem som vill få mer information.

Smyckesverkstaden med inspirationssmycken och böcker.Bild 20 En av besökarna på
subkulturfestivalen läser i Xue Meis scrapbook om de olika stilarna i Tokyo. Bild 21

På Lavas scen hade vi förberett för purikura som är namnet för kompisfotografering. I Tokyo
går man in i ett bås med olika teman och bakgrunder. När fotografierna är tagna får man via en
dator själv lägga till mönster, färger, symboler och text på bilderna som sedan skrivs ut.
Vår purikura var av enklare slag med en svart vikvägg med körsbärsblommor och figurer som
fondvägg. Vi hade ställt fram japanska kläder, smycken och gosedjur att ha på sig om man inte
ville ha sina egna när man fotograferades. Vi hade bland annat lagt fram våra gothic
lolitakläder, kimonos och decorasmycken till förfogande. Istället för en automat hade vi Emelie
Berg som fotograf. Purikuran var mycket uppskattad av besökarna och användes flitigt; det togs
mer än 150 bilder under festivalens gång. Många av besökarna använde sina egna kläder medan
andra gärna provade de vi hade lagt fram.
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Bild 22 och 23. En puikura kompisbild (tv) från subkulturfestivalen, ett helt gäng står och poserar
framför kameran och det syns tydligt att deras kläder är inspirerade från Harajuku De här unga
flickorna (th) har på sig lolitakläder en helt i vitt och en av dem nästan helt i svart.

De här kläderna är typiska för en lolita (tv) i det här fallet med inslag av country lolita med hättan och
det rosa förkläde. Hon har även blandat in mörka element från gothic lolita i kontrast till den
överdimensionerade nallebjörnen hon bär som accessoar. De här två vännerna har i stort sätt likadana
kläder som de har sytt själva. Bild 24 och,25
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Flera av personerna på fotografierna gör Peacetecken vilket är vanligt vid fotografering i
Japan.69 Lolitorna som är klädda i svart respektive vitt visar sin vänskap genom kläderna. Det är
vanligt att vänner matchar varandra med kläder för att visa vänskap och att de hör ihop både i
Stockholm och i Harajuku.70. De båda flickorna med egentillverkade lolitakläder matchar
varandra och är exempel på att sy sina egna kläder, vilket är vanligt inom dessa kretsar och
forumet Raison Dêtre ordnar sykvällar och har en egen syförening71.
För att inspirera besökarna fanns ett bokbord med böcker som Fruits, The tokyo look book,
Kamikaze girls med mera. Det japanska önsketrädet blev populärt och fick 50 önskningar till
sitt förfogande. Önskningarna samlades ihop och kommer att dokumenteras med foto.
Lava stängdes kl. 16.00 efter verkstäderna
och öppnade igen med vernissage av
fotoutställningen Tokyo no Hana klockan
17.00. Fotoutställningens tolv bilder från
Harajuku och Stockholm hängde i sex
ljuslådor med ett fotografi på varje sida.
Fotografierna från Stockholm är från Moi
dix Mois konserten utanför Fryshuset. De
bilder som ställdes ut kan ses i bilaga 3.
Fotografierna placerades vartannat från
Harajuku och vartannat från
Stockholm för att skapa ett möte. Det
kändes viktigt att ha med fotografierna
från Stockholm för att visa att stilen även
finns här och inte bara i Harajuku. Bilderna
var exponerade i ljuslådor hängandes i
En tjej från Harajuku. Bild 26

vajrar i ett brett fönster på Lava som vetter

ut mot Sergels torg. Fotografierna syntes både inifrån och utifrån gatan och på kvällen
återspeglades fotografiet som visades utåt in mot lokalen.
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Philomena Keet, (2007) The Tokyo look book, Kodansha America inc, printed in japan s. 60
Philomena Keet, (2007) The Tokyo look book, Kodansha America inc, printed in japan s. 65
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http://raisondetre.se (2007-20-11)
70
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Inför vernissagen hade bildats en lång kö utanför Lava. Jag och Xue Mei hälsade alla välkomna
vid dörren iförda japanska kimonos. Vi lät besökarna mingla lite innan vi gick upp på scenen
och berättade om fotoutställningen, scrapbooken och att vi gjorde festivalen till alla som vågade
vara sig själva och visa det genom sina kläder.

Så här lång ringlade kön utanför Lava inför vernissagen Tokyo no Hana. Bild 27 Jag och Xue Mei
håller tal om hur fotoutställningen började och hur det växte till en hel festival Bild 28

Klockan 19.00 visades filmen
Kamikaze girls.72 Filmen handlar om
vänskapen mellan två unga kvinnor i
Japan. Den ena har sockersöta lolita
kläder och heter Momoko, den andra
har tuff ladysstil, åker motorcykel
och heter Ichigo. Skådespelerskornas
riktiga namn är Kyoko Fukada och
Anna Tsuchiya. Deras olika världar
möts i ett komiskt drama. Cirka 300
På kvällen visades filmen ”Kamikaze girls”. Bild 29

personer stannade och såg filmen.

Totalt var det cirka 1000 besökare på festivalen under öppningsdagen.
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Kamikaze Girls ( 2004) regissör Tetsuya Nakashima, novell av Novala Takemoto
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Även under söndagen var tröjtrycksverkstan i full gång och det trycktes cirka 40 tröjor. En del
valde bilder på sina idoler, medan andra tecknade fritt och en del kopierade och skissade.
Många av besökarna hade stilar inspirerade från Harajuku. Flera av besökarna var
specialintresserade av manga och hade bestämt sig för att bli mangatecknare. En av dem hette
Issa och hon hade tecknat manga sedan årskurs sex och nu gick hon i nian.

En skicklig ung mangatecknare (tv) vid namn Issa har gjort det här självporträttet. Även kunskap om det
japanska språket finns hos de mangaintresserade ungdomarna. Illustrationen (th) hade en ung kvinna
gjort hemma och hon ville trycka den på en t-shirt. Bild 30,31

6.3 Reflektioner
Jag är mycket nöjd med festivalen och tycker att den var lyckad. Det kändes riktigt bra att vi
nådde ut till den målgrupp vi hade hoppats på och att de med Harajukuinspirerad stil verkligen
kom och hade en bra helg, att de denna helg hade ett frirum att vara på och uttrycka sin stil. Om
man är under 18 år finns det inte så många ställen att gå till. De flesta samlas på plattan vid
Sergels torg vilket inte är trevligt när det är kallt. Jag är tacksam för den respons de gav och att
de deltog i olika verkstäder och stationer. Det var lämpligt för mig att hålla i
tröjtrycksverkstaden eftersom jag fick följa med i teckningsprocesserna och sedan överföra det
till en tröja. Det gav mig även möjligheten att prata mer ingående med ungdomarna. Under
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evenemanget delade jag ut en enkät angående deras stilar, inspirationskällor, livsstil,
musiksmak, vad de tyckte om festivalen med mera, (se bilaga 4 för hela enkäten.)
Festivalen var lyckad för att vi nådde ut till omvärlden och vi fick bland annat Dagens Nyheter
att skriva om oss vilket bidrar till ett större intresse hos allmänheten om ämnet och eventuellt
fortsatt intresse. Många av besökarna var de samma som från fältstudien utanför Moi dix Moiskonserten. Fem av de personer vars porträtt jag valde att ställa ut på min fotoutställning
närvarade på festivalen och fick se sig själva förstorade i ljuslådor. Jag kunde se att en del av
dem njöt av att vara med och de stannade under hela dagarna.

De här två vännerna i lolitakläder matchar varandra med klubbor och headdress. De poserar bredvid
det utställda fotografiet jag tog av dem utanför Moi dix moi konserten. Flickan tv hade rest ändå från
Åtvidaberg för att närvara på festivalen. Bild 32

Såhär i efterhand kunde jag konstatera att stilarna hos de unga hade utvecklats under de senaste
månaderna. Jag tänkte också på hur en person jag fotograferade i september hade utvecklat och
ändrat sin stil under den här tidsperioden, vilket är tydligt på fotografierna nedan, på bild 33 och
34. På den första bilden har hon antagligen klätt sig som en mangafigur med förklistrat öga och
bandage. I övrigt är hennes kläder ganska enkla med tillägg av nappen runt halsen och den
cerisa kronan i håret. På den andra bilden har kläderna tagit en annan riktning åt decorahållet
med mycket rosa, fluff och plastaccessoarer. Napparna är kvar, men hon har bytt färg till rosa
och håret är prytt av hårspännen, headdress och blå färg.
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Bild 33 och 34. Fotografiet till vänster är från Moi dix Moi konserten den 13 oktober 2007, det andra
fotografiet är taget den 25 november 2007 på subkulturfestivalen

Jag lärde mig oerhört mycket av att planera och genomföra subkulturfestivalen. Den viktigaste
lärdomen är att ingenting är omöjligt. Alla steg fungerade, och samarbetet med Lava gick
utmärkt. Det var väldigt bra att den målgrupp festivalen vände sig till närvarade, de förgyllde
den och gjorde den till en helhet. Jag tror att de hade väldigt roligt, och att de fick möjlighet att
träffa varandra, inspireras och göra kreativa saker tillsammans. Festivalen popularitet visar på
det uppdämda behov de unga har av att uttrycka sin livsstil.
När det kommer till den pedagogiska dokumentationen tycker jag att den passar för projektet
eftersom besökarna sätts i centrum. Jag har utgått från intressen som redan fanns hos besökaren,
vilka de fått tillfälle att uttrycka och förmedla under festivalen på Lava. Tröjtrycksverkstaden
blev populär vilket jag ser som ett gott tecken. Jag tror att ungdomarna tyckte att det var roligt
att se sina teckningar och målningar på en tröja och kunna bära dem.
Jag anser att pedagogisk dokumentation var en bra metod för att fånga vad som hände på
festivalen och göra den tillgänglig för utomstående.
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6.4 Enkätundersökning
Här presenteras det resultat jag kom fram till utifrån de enkäter som delades ut på festivalen
Tokyo no Hana. Enkäten i sin helhet och resultaten uppställda i stapeldiagram visas i bilaga 4
och 5. Jag fick in cirka 80 enkäter och gallrade bort de oseriösa svaren och de som inte hade en
uttalad Harajuku- eller japaninspirerad stil. Detta på grund av att jag endast ville ha svar från
personer som helt säkert ingick i de subkulturer som jag undersöker. Det slutgiltiga antalet
bearbetade enkäter blev 24 stycken.
Resultatet visar att besökarnas ålder var mellan 11 och 21 och den största andelen var mellan 13
och 17 år. De visar att redan väldigt unga personer har fått kontakt med de här stilarna och
intresset för Japan. De befinner sig i den livsfas som ungdomstiden utgör och är mitt uppe i
identitetsarbetet med att hitta sig själva.
Vad det gäller sysselsättning är det inte förvånande att de flesta studerar eftersom de är i
grundskole- eller gymnasieåldern. Det kan inte tydas fram om någon särskild samhällsklass
skulle vara mer representerad.
Andelen unga kvinnor var betydligt större än andelen unga män bland besökarna, endast två av
besökarna uppger sig vara män. Resultatet kan bero på gallringen jag gjorde av enkäterna. Jag
anser att det var fler manliga besökare än vad resultatet visar. De Harajukuinspirerade stilarna
är dominerade av unga kvinnor, vilket tyder på att de tilltalas av den och att den är tillgänglig
för dem. Det intressanta med resultatet är att fyra tillfrågade har valt att inte uppge
könstillhörighet. Vilket kan kopplas till queerteorin som ifrågasätter rådande könsnormer. Det
visar även att gränserna mellan man och kvinna är flytande inom det Harajukuinspirerade
modet i Stockholm och att det finns utrymme att prova andra roller än de man har tilldelats.
Ofta visas ett androgynt mode upp och ibland klär sig ungdomarna i det motsatta könets kläder
både i Harajuku och Stockholm.
När ungdomarna själva definierar sin stil, visas att stilen lolita är mest representerad följt av
decora. Det betyder att de stilar som finns i Harajuku även finns uttalat i Stockholm och att de
stämmer överens. Den tredje största gruppen definierar sin stil som j-rock följt av visual kei.
Dessa personer definierar sin stil helt utifrån den musik de lyssnar på. Det visar på den starka
ställning som musiken spelar i dessa unga människors liv.
Vid frågan om vad ungdomarna har för frisyrer blir det mer svårdefinierat vilken stil de tillhör.
Många har svarat, inget speciellt. Andra frisyrer som nämns är hårspännen, lockat, platt, lugg,
färgat, långt och kort hår. Hårspännen i luggen är vanligt inom decorastilen och långt hår eller
lockat är vanligt bland lolitor.
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Bland de märken de väljer att bära finns det bara japanska märken och Sex Pot Revenge är det
vanligaste. Men en stor andel bryr sig inte eller använder inga specifika märken. Andra märken
som nämns är Moi-meme-Moitie, Living dead souls, Hello Kitty, Angelic Pretty. Eftersom de
märken som tas upp är från Japan tyder det på en medvetenhet om vilka märken som hör till de
olika stilarna. Ungdomarna har tagit till sig de ursprungliga märkena från Japan och en del
skickar efter kläder därifrån.
På frågan om hur de blir bemötta av andra svarar många positivt att de flesta är intresserade av
deras stil, några svarar att människor är fördomsfulla och har fel uppfattning om dem. En flicka
med decorastil skrev att folk kom fram till henne och sa att hon lyste upp Stockholm.
Enkätsvaren visar att musiken är viktig inom de här kretsarna och den utgör troligtvis en stor
del av inspirationskällan till stilen. De flesta lyssnar på japansk rockmusik och en del på
japansk popmusik. Ett fåtal föredrar västerländsk musik.
De flesta läser inga nischade tidningar för att inspireras stilmässigt. Den mest lästa tidningen är
Gothic & Lolita Bible vilken är vanlig inspirationskälla för de med lolitastil. Andra tidningar
som nämns är Shojo Stars och Kera.
Undersökningen visar att det endast är två som har besökt Japan och att två har japanskt
ursprung. Det tyder på att det inte är en erfarenhetsbaserad kultur, utan att stilarna och
inspirationen kommer från andrahandskällor som musik, tidningar, vänner och andra källor.
Även Internet borde utgöra inspirationskälla men det var ytterst få som uppgav det i enkäten,
vilket är förvånande.
Enkätundersökningen syftar till att tolka det Harajukuinspirerade modet i samspelet mellan
kultur, klass, kön och identitet.
I enkäterna fanns även frågan om vad de tyckte om festivalen. Många svarade att den var
mycket trevlig, rolig och mysig och att den borde göras oftare. Två personer beskrev den
som ”massa kärlek.”
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7. Resultat och tolkning
Hur ser det Harajukuinspirerade modet ut bland unga i Stockholm?

Med tanke på hur många som väntade på Moi dix Mois konserten och antalet besökare på
subkulturfestivalen uppskattar jag att det Harajukuinspirerade modet är väl utbrett i
Stockholmsområdet.
Till vardags utgör ”plattan” på Sergels torg en mötesplats för unga med Harajukuinspirerade
kläder. Men det finns givetvis ingen så tydlig plats som Jingubron i Harajuku.
Under fältstudiebesöket utanför Moi dix Mois-konserten dominerade den svarta färgen bland
besökarna vilket kan förklaras med att bandet de skulle se är av gotisk karaktär. Det var tydligt
att det fanns kvinnor med gothic lolitastil i Stockholm och de män som var där hade gothicinspirerade kläder, även cosplay av Mana förekom. Det förekom andra former av cosplay där
fansen hade klätt sig i lila peruker och klistrat för ögon och satt bandage på armarna. Det fanns
även ett bredare spann av kläder med stilar som decora.
De semiotiska bildanalyserna från Stockholm visar mer tydligt hur stilarna är uppbyggda.
Flickan med decorastil (bild 13) har tagit intryck av stilarna i Harajuku där hon har blandat och
gjort en egen personlig stil och tolkning. Hennes stil är rosa, flickig och lekfull. Flickan med
gothic lolitakläder (bild 14) har följt Harajukumodet till stor del och hennes klänning och frisyr
följer modet inom lolitastilen.
Enligt enkätundersökningen på festivalen Tokyo no Hana är det mest åldrarna 11 till 21 som bär
de Harajukuinspirerade stilarna, med en tyngdpunkt mellan 13 till 17 år. Bland dem med tydligt
Harajukuinspirerad stil är de flesta flickor, ett fåtal är pojkar och några har valt att inte definiera
könstillhörighet. Att så många valt att inte definiera könstillhörighet kan kopplas till
queerteorin, vilket visar att gränserna mellan man och kvinna är flytande inom det
Harajukuinspirerade modet i Stockholm. Vad det gäller sysselsättning studerar de flesta vilket
är naturligt eftersom de är så pass unga. Den vanligaste stilen bland besökarna är lolita följt av
decora. Även visual kei stil och japansk rock stil finns representerad. Om man kopplar deras
frisyrval till stilarna finns exempel på hårspännen vilket är vanligt inom decorastilen och långt
eller lockigt hår är vanligt hos lolitastilen. Det vanligaste klädmärket är Sex Pot Revenge men
många har inga specifika märken på sig. Andra klädmärken som nämns är Living dead souls,
Angelic Pretty, Victorian Maiden, Moi-même-Moitié (Manas märke) och Hello kitty.
Musiken inom subkulturerna är främst japansk rock och pop, vilket tyder på att mycket av
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inspirationen till stilen är kopplad till musiken. Musiken fyller ett stort behov hos de med
Harajukuinspirerat mode, vilket den gör inom alla subkulturer. Den fyller ut tomhetskänslor
och ger kickar och spänning. Inspirationstidningar till stilen som nämns är japanska Gothic &
Lolita Bible, Kera och Shoxx. Det var få av de tillfrågade som har besökt Japan eller hade direkt
anknytning till landet. Det tyder på att stilarna har utvecklats oberoende av direkt erfarenhet
utan via musik, tidningar och vänner.
Dick Hebdige fråga; ”How does subculture make sense to its members? är intressant när det
kommer till de Harajukuinspirerade stilarna i Stockholm. Vad är det som håller dem samman?
Enligt enkätundersökningen utgör musiken en stor grundpelare för intresset vilket sedan växer
till en fascination över kläder och i längden också ett intresse för Japan som land och kultur.
Ungdomarna lär sig mer och mer om stilarna ju längre tiden går och de känner troligtvis igen
tecken hos varandra. De har liknande intressen och lyssnar på samma sorts musik och går på
japanska rockkonserter. Det var också intressant att se hur sammanhållna dessa subkulturer
ändå är eftersom många av dem som var på Moi dix Mois konserten även närvarade på
subkulturfestivalen.

Hur ser det ut i jämförelse med de unga i Harajuku? På vilket sätt har modet förändrats och
varför?

Svaret på frågan hur det Harajukuinspirerade modet ser ut i Stockholm jämfört med Harajuku
syns tydligast i jämförande analysen av de semiotiska bildanalyserna. Analyserna behandlar
decorsstilen och gothic lolitastilen både i Harajuku och i Stockholm. Decora- och gothic
lolitastieln utgör de vanligaste stilarna i Stockholm enligt enkätundersökningen.
Vid en jämförelse av de fyra fotografierna av flickor jag analyserade från Harajuku och
Stockholm ser jag ändå att mycket har suddats ut och förändrats i överföringen av stilarna. Det
råder inte samma perfektionism i Stockholm och kläderna har inte samma finish och uttryck.
Modet i Harajuku kan även ses som mer vågat och utvecklat färg- och formmässigt, även om
modet i Stockholm liknar det på många sätt. I Stockholm vågar ungdomarna blanda stilarna mer
utan att vara låsta i perfekta stilar. Varför modet kan upplevas som mindre utvecklat i
Stockholm kan vara att det finns mindre tillgång till Harajukuinspirerade kläder och
accessoarer. De unga hänvisas att tillverka sina kläder, köpa det som finns eller skicka efter via
Internet från Japan.
Det är intressant hur exempelvis stilen lolita i Harajuku har sina rötter i Europas rokokomode
för att sedan lyftas tillbaka till Europa och Stockholm i en ny skepnad och ändras ytterliggare.
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Det blir imitation i flera led där nytt och gammalt möts och utvecklas.
Utövandet av stilarna i Harajuku kan ses mer som en maskerad eftersom många endast bär
dessa kläder på söndagarna och sedan går tillbaka till skolan på måndagen iförda skoluniform.
Däremot kan det ses som viktigt i Japan att få leva ut sina drömmar ordentlig och Harajuku på
söndagarna utgör ett frirum. Modet i Harajuku kan ses som en motreaktion på det ibland
konformistiska samhället och klädvalen som ofta består av skoluniformer, kostymer och
dräkter. Dessa tankegångar kan kopplas till Dick Hebdige fråga om subkulturer; How is it made
to signify disorder? Det extrema modet visar att det ändå finns en plats att uttrycka sig och visa
hur man vill se ut. Jag tror att många av dem skulle vilja ha friheten att klä sig på det viset varje
dag. Det kan även handla om verklighetsflykt och önskan att vara någon annan vilket cosplay är
det tydligaste exemplet på, där personerna helt ändrar karaktär och blir någon annan.
I Sverige har de Harajukuinspirerade ungdomarna intresset som en livsstil som följer dem i det
dagliga livet. Många av dem bär sina Harajukuinspirerade kläder varje dag, inte bara på
söndagar, även om många klär upp sig extra vid konsertbesök och speciella tillfällen.
Subkulturella uttryck är ett vanligt inslag i den svenska ungdomskulturen och något som kan
ses som en vanlig fas i unga människor liv. Det är deras sätt att söka samhörighet och identitet.
Konformiteten i Sverige är inte lika tydlig som i Japan vilket inte gör deras trendbrott så
radikalt. Men enskilda individer vittnar ändå om att de utsätts för fördomar på grund av klädstil.
Innebörden av att klä sig i decora- eller lolitastil kan kopplas till den kvinnliga maskeraden. De
unga flickorna med decorastil förvandlar sina unga kvinnokroppar till avbilden av ett barn, med
artefakter som rosa tyllkjol, nappar, färgglatt godis, leksaker och tecknade figurer som Hello
Kitty. De använder sig av det könsstereotypa flickebarnets attribut och oskadliggör sig själva i
det skapandet och visar på oskyldighet och hjälplöshet. Om detta är ett sätt att försöka få makt
är svårt att säga, men det visar på ett mod att klä sig på det här viset att göra sig sårbar. Deras
attityd är ofta glad, öppen och sprallig vilket stämmer ihop med kläderna och det de vill
förmedla.
När det kommer till lolitastilen svarar de japanska med lolitastil att de bär kläderna för att känna
sig vackra och söta; ”To have a sense of beauty”. Deras vilja är att vara en perfekt avbild av en
docka, vilket de ofta lyckas med. Den här sockersöta fasaden har förvandlat dem till den yttersta
representationen av femininitet och kvinnlighet. Kan all denna skönhet utgöra ett skydd mot
betraktaren eller har personen och representationen blivit ett? I Japan går flickorna med
lolitakläder med fötterna inåt för att visa på sin undergivenhet gentemot mannen. Något som ses
som en mycket åtråvärd egenskap hos japanska kvinnor. Femininiteten och undergivenheten
kan vara ett uttryck för att göra sig attraktiv för mannen men även en mask för att skydda

45

identiteten.
I Stockholm och Sverige finns en uttalad vilja till jämställdhet och kvinnor och män har frihet
att klä sig hur de vill. Modet kan uppfattas som ganska likt hos kvinnor och män. De flesta bär
jeans och t-shirt och ibland bär kvinnor kjol. I kontrast till det framstår de med lolitastil som
extrema i sitt feminina och oskuldsfulla i sitt uttryck. Det kan ses som ett steg bort mot
feminism och jämställdhet. Men samtidigt ett sätt för kvinnan att bejaka sin kvinnlighet fullt ut
och i det finna styrka och identitet. Det kan i sin tur vara ett tecken på motstånd mot det
konforma samhället och ett sätt att skapa oordning.

Vad kan jag som bildpedagog erbjuda ungdomar för att de ska få utveckla sina intressen inom
subkulturen? Hur kan jag skapa en miljö med verkstäder och utställningar som passar denna
målgrupp?

Hur jag lyckades med min intention beskrivs utförligt i kapitlet om det designpedagogiska
projektet. Jag ser den japanska subkulturfestivalen som mycket lyckad, och jag tror att det
massiva förarbetet ligger till grund för det. Jag ser det som ett gott tecken att merparten av de
närvarande på festivalen hade Harajukuinspirerad stil, samt att de stannade under hela dagarna
och deltog i aktiviteterna. Det tyder på att jag hade förberett väl fungerande verkstäder,
stationer och utställningar och platsen Lava kändes naturlig eftersom det är en plats för
ungdomar. Jag kände att ungdomarna trivdes och de hade roligt tillsammans under helgen och
att det hade skapats ett frirum för deras livsstil. Jag tror även att de fick inspiration till vidare
utveckling av deras stilar. Mina intryck av dessa subkulturer under festivalen är att de utgör en
kreativ och estetisk plattform hos de unga i Stockholm. Enligt enkätundersökningen tyckte
många att det var mysigt, trevligt och ”mycket kärlek” på festivalen.
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8. Slutdiskussion
Jag är nöjd över den mångfacetterade undersökning jag har gjort. Främst över den fantastiska
subkulturfestivalen som kändes väldigt lyckad. Jag har lärt mig att det möjligt att göra saker
bara man kämpar och tror på det. Jag tror att det betyder mycket för ungdomar att bli bekräftade
i sina intressen och få uppmuntran i det de gör. Jag vet nu hur lätt det kan skapas vilket jag
kommer att ta med mig i min yrkesroll som lärare. Det gäller att vara lyhörd och öppen för
elevernas intressen.
Det känns även fantastiskt med den kulturöverföring som skett, hur något som intresserade mig
i Tokyo kunde lyftas fram här i Stockholm och växa sig stort tack vare att intresset för Harajuku
redan var stort här.
Det Harajukuinspirerade modet är väl utbrett i Stockholm. De vanligaste stilarna är decora och
lolita. Decorastilarna är inte lika extrema som i Harajuku. Lolitastilarna är mer utvecklade och
liknar mer de med lolitastilar i Harajuku. I Stockholm hålls de subkulturella stilarna inom
Harajukumodet samman av intresset för japansk rock och popmusik. De flesta som utövar
stilarna är mellan 13 och 17 år gamla men även yngre och äldre delar deras intressen. Den
största skillnaden mellan Harajukumodet där och Stockholm är att de flesta i Harajuku endast
bär dess kläder på söndagar, medan de med modet i Stockholm bär dem varje dag som en
livsstil och identitet. Det Harajukuinspirerade modet i Stockholm är inte lika extremt vilket kan
bero på att man vågar mer om man inte måste stå för kläderna varje dag. Det extrema modet i
Harajuku kan ses som en motreaktion mot det strikta mainstreammodet, som består av kostym
och dräkt.
I Sverige kan decora och lolitastilarnas feminina sockersöthet ses som ett extremt uttryck för
den kvinnliga maskeraden som sticker ut mot det relativt jämställda modet i Sverige.
I Harajuku ses det som viktigt att få leva ut sina drömmar och fantasier om de till vardags ofta
får lägga band på för att passa in. Både Harajuku på söndagar och festivalen Tokyo no Hana kan
ses som ett frirum där grupperna blir bejakade i sina stiluttryck och uppmärksammade.
Jag ser dessa stilar i Harajuku och Stockholm som oerhört kreativa, estetiska och utvecklande
både för dem själva och oss runtomkring!
För mig var det intressant att följa ungdomarna jag träffade utanför Moi dix Mois och som
sedan dök upp på festivalen. Många hade utvecklat sin stil på den korta tiden vilket tyder på att
stilarna kommer att fortsätta utvecklas.
Jag har lärt mig att allt är möjligt!
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Gestaltning i Vita havet på Konstfack

Jag visade upp sex av de fotografier som var utställda på Lava, Kulturhuset. Tre av dem är
från Harajuku och tre av dem är tagna i Stockholm. Utställningen på Konstfack varade från
2008-01-14 till 2008-01-20. På ett bord bredvid fanns bilder från festivalen och uppsatsen i
sin helhet.

