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Denna uppsats är en kvalitativ fallstudie med fokus på dagens upplevda folkdräktsanvändning 

ur ett historiedidaktiskt perspektiv. Genom att applicera olika historiebruk på 

livsvärldsintervjuer med yrkesaktiva eller hobbyaktiva inom folkdräkternas gebit analyseras 

hur dessa grupper förhåller sig till folkdräkten, dess historia och dess samtida användning. 

Uppsatsen syftar till att undersöka hur olika aktörer som kommer i kontakt med folkdräkter i 

sitt yrkesliv eller hobbyverksamhet förhåller sig till relevansen av folkdräktens historia samt 

folkdräktens historia i relation till dagens användning. Uppsatsens använder en 

historiedidaktisk teori med historiebrukstermer för att förklara hur de olika aktörerna förhåller 

sig till folkdräktens historia i dagens användning av folkdräkten.  Uppsatsens resultat visar att 

det är det vetenskapliga, det moraliska och det existentiella historiebruket som är dominerande 

i det arbetet som aktörerna gör. Resultatet visar att möjligheten till att politisera folkdräkten är 

en ständig konstant och något som användarna aktivt förhåller sig till.  

Uppsatsen fyller ett tomrum i folkdräktsforskningen då det inte tidigare skrivits något om 

folkdräkter ur ett historiedidaktiskt perspektiv.  

 

 

 

 

Sökord: folkdräkt, folkdräktsanvändning, historiedidaktik, historiebruk  

 



 

Innehållsförteckning 
1. Inledning .............................................................................................................................................. 1 

1.1 Syfte ............................................................................................................................................... 1 

1.2 Frågeställning ................................................................................................................................ 1 

2. Metod och material ............................................................................................................................. 2 

2.1 Urval av informanter ..................................................................................................................... 2 

2.3Intervjuguidens utformning ........................................................................................................... 3 

2.4 Analysmetod .................................................................................................................................. 5 

2.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet .................................................................................. 6 

2.6 Forskningsetiska överväganden .................................................................................................... 6 

3. Forskningsfält ...................................................................................................................................... 7 

3.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 7 

3.2 Folkdräkt eller bygdedräkt? .......................................................................................................... 9 

3.3 Tidigare forskning .......................................................................................................................... 9 

3.3.1 Folkdräktsforskning ................................................................................................................ 9 

3.3.2 Historiedidaktikens historia och historiedidaktik som forskningsfält .................................. 11 

4. Teoretiska utgångpunkter ................................................................................................................. 12 

4.1 Historiebruk enligt Karlsson med tillägg av Dybelius .................................................................. 12 

5. Analys ................................................................................................................................................ 14 

5.1 Främja folkdräktsanvändande ..................................................................................................... 14 

5.2 Är folkdräkten politisk? ............................................................................................................... 17 

5.3 Den historiska kontexten i dagens folkdräktsanvändning .......................................................... 20 

5.3.1 Att bevara hantverkskunskapen ........................................................................................... 20 

5.3.2 Att förstå historisk förändring .............................................................................................. 21 

5.3.3 Dagens användning av folkdräkt .......................................................................................... 22 

5.3.4 Dagens användning av huvudbonad i en historisk kontext .................................................. 23 

5.3.5 Historia som egenvärde ........................................................................................................ 24 

5.3.6 Den geografiska aspekten .................................................................................................... 25 

6. Slutdiskussion  ................................................................................................................................... 26 

7. Litteraturförteckning ......................................................................................................................... 29 

7.1 Källförteckning ............................................................................................................................. 29 

7.2 Litteraturförteckning ................................................................................................................... 29 

8. Bilaga 1 ................................................................................................................................................ 1 

8.1 Intervjuguide ................................................................................................................................. 1 



1 
 

1. Inledning  
Folkdräkterna har en brokig historia. Under 1700-talet och 1800-talets fattades politiska 

maktbeslut i form av överflödsförordningar där det bestämdes vilka klädesplagg som fick 

användas, hur många plagg som fick ägas och risk för böter om reglerna inte efterföljdes. Den 

brokiga historian fortsatte genom den nationalromantiska eran då dräkterna genomgick 

förändringar och fick benämningen folkdräkt. I dagens samhälle används folkdräkt sparsamt 

om man jämför med de toppar folkdräktsanvändandet nådde under 1900-talet. Folkdräkter syns 

bland annat traditionsenligt vid vasaloppets målgång, på medlemmar ur kungafamiljen vid 

enstaka högtidliga tillfällen och vid olika midsommarfiranden. De folkdräkter som används 

idag är baserade på de högtidsdräkter som återfunnits eller samlats in till Nordiska Museets 

samling under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.  

 

Denna kvalitativa uppsats behandlar rådande paradigm av folkdräktsanvändande ur ett 

historiedidaktiskt perspektiv. Genom intervjuer studerar jag vilka historiebruk yrkesaktiva eller 

hobbyaktiva individer som dagligdags kommer i kontakt med folkdräkt använder. De är 

experter på området och agerar mellanhänder mellan dräktbrukarna och undersökningen kan 

därigenom ge en djupare förståelse för dagens folkdräktsanvändande. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna kvalitativa uppsats är att undersöka hur olika aktörer arbetar för att 

tillgängliggöra folkdräkter samt hur de förhåller sig till folkdräktens historia och folkdräktens 

historia i relation till dagens användning.  

1.2 Frågeställning 

Vilka historiebruk ger aktörerna uttryck för i sitt arbete för att tillgängliggöra folkdräkter och 

stödja folkdräktsanvändning? 

Hur förhåller sig aktörerna till folkdräktens historia och hur påverkar folkdräktens historia 

dagens användning? 
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2. Metod och material  
I detta avsnitt motiveras valet av metod för studien. Nedanför beskrivs materialbearbetning, 

urval och datainsamling.  

Metodologiskt utgörs denna uppsats av nio kvalitativa semistrukturerade livsvärldsintervjuer. I 

den kvalitativa undersökningen är det informanternas perspektiv som är viktigt.1 Valet att utgå 

från ett kvalitativt metodval har sin grund i uppsatsens syftesformulering där individers 

upplevelser och tankar kring folkdräkten samt de företeelser som finns kring detta klädesplagg 

är huvudfokus. En kvalitativ metod kan, tillskillnad från en kvantitativ metod, ge en djupare 

förståelse för hur olika individer uppfattar sitt eget arbete för att främja folkdräktsanvändande. 

En kvantitativ metod skulle visserligen kunna bidra med en översikt av dagens 

folkdräktsanvändande men eftersom syftet är att få djupare förståelse för hur människor som 

nästan dagligdags kommer i kontakt med folkdräkter resonerar kring användningen valdes 

således kvalitativ metod.   

2.1 Urval av informanter 
När en kvalitativ intervjustudie genomförs så måste ett urval ske. Till denna uppsats har jag 

använt ett målinriktat urval.2 Uppsatsens syfte är sammankopplat med krav på förkunskap 

angående dräktanvändning, vilket innebär att urvalet är begränsat redan i syftesformuleringen. 

De informanter som intervjuats till undersökningen arbetar med folkdräkter i sitt yrke eller 

brukar folkdräkt inom olika hobbyutövningar, alltså har populationen där urvalet skett varit 

tydligt avgränsat. Förfrågan angående intervjudeltagande har skickats ut via mejl eller via 

telefonsamtal till olika arbetsgivare, anställda och utövare baserat på yrkesbefattningar eller 

styrelsebefattning enligt arbetsgivarnas eller organisationernas hemsidor.  

Jag har sammanlagt skickat 15 mejl till olika organisationer, och kontaktat 20 individer via 

telefonsamtal som på något sätt är kopplade till dessa organisationer. Tre rikstäckande 

organisationer: Hembygdsföreningen, Folkdansringen och Hemslöjden har kontaktats antingen 

direkt till huvudaktörer och/eller till underföreningar kopplade till dessa. Fem museer: Skansen, 

Nordiska museet, samt tre länsmuseum som enligt deras hemsidor arbetat aktivt med 

folkdräkter har kontaktats och regionbundna aktörer som hemslöjdskonsulenter tillhörande 

olika tre olika regioner i södra halvan av Sverige har kontaktats. De som har svarat har i vissa 

                                                           
1 Bryman 2011:371 
2 Bryman 2011:.392 
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fall givit mig tips på andra inom deras organisation som skulle kunna intervjuas. Samtliga som 

har accepterat, vilka uppgick till nio individer, har intervjuats.  

De som har accepterat att bli intervjuade representerar flera olika yrkesgrupper och hobbyaktiva 

vilket gör att uppsatsen täcker flera olika aspekter av användandet. Urvalet gör dock att det bara 

är hobbyaktiva och yrkesaktiva som deltagit, vilket betyder att uppsatsen saknar representanter 

för individer som inte har några upplevelser av folkdräkt samt de som på något sätt kommer i 

kontakt med folkdräkter och de som använder folkdräkt ibland men utan kontinuitet. Uppsatsen 

är dock riktad mot de som är yrkesaktiva eller hobbyaktiva inom folkdräktens värld. Fler 

intervjuer och yrkesgrupper, hobbyutövare och individer med eller utan koppling till 

folkdräkter hade troligtvis kunnat genomföras, men hade varit alltför tidskrävande inom ramen 

för föreliggande arbete.   

Intervjupersonerna kommer från fyra av Sveriges södra eller mellersta län och har alla uttryckt 

ett varaktigt intresse för folkdräkten. Alla intervjupersonerna är kvinnor. Jag har, med tanke på 

anonymiteten, valt att benämna dem med siffror 1 – 9.  

Intervjuperson 1, 2, 3, 4, 5 och 9 kommer i kontakt med folkdräkten genom sitt yrkesliv. De 

arbetar i olika städer och har olika arbetstitlar. Tre av dem arbetar som hemslöjdskonsulenter. 

Två av dem är utbildade sömmerskor med inriktning mot just folkdräkt. Tre av dem arbetar 

med kunskap och utställningar med folkdräkter. Fem av dessa intervjupersoner har kunskap om 

sömnad och textilier. Alla sex har gedigen kunskap inom hemslöjd och uttrycker ett varaktigt 

intresse för hemslöjd. Intervjuperson 3, 4, 5 och 9 har anställning vid olika museer.  

Intervjuperson 6, 7 och 8 använder folkdräkt inom sin hobbyutövning, även de har en gedigen 

erfarenhet av folkdräkter och aktivt använt folkdräkt i över trettio år.  

2.3 Intervjuguidens utformning  
I en kvalitativ intervjustudie med en syftesformulering där analys mellan de olika 

uppfattningarna ska genomföras behövs en form av struktur för att det ska kunna gå att jämföra 

de olika fallen med varandra.3 Således har den semistrukturerade intervjumetoden valts för 

denna uppsats.  Med semistrukturerade intervjuer avses i denna uppsats att intervjuerna tar sin 

grund i en utformad intervjuguide, men att intervjupersonerna samtidigt haft stor frihet att 

utveckla sina svar utefter personliga perceptioner och associationer.4 I detta fall består 

                                                           
3 Bryman 2011:416 
4 Bryman 2011:419 
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intervjuguiden av ett antal fasta frågor. Följdfrågor och sammanhangsbundna resonemang som 

dykt upp under intervjuerna har därtill välkomnats.5  

Intervjuguidens utformning består av fem teman. Intervjuguidens fem teman är kopplade till 

uppsatsens syftesformulering. 6  Det första temat utgör inledande frågor av samtalskaraktär. Det 

andra temat behandlar folkdräktens historia. Det tredje temat behandlar dagens användning av 

folkdräkter. I det fjärde temat återfinns frågor av politisk karaktär. En fråga i det fjärde temat 

handlar om huruvida folkdräktsanvändandet minskat under åren och varför informanten tror att 

det blivit så. Denna fråga täcker förvisso in en del av historiebruksaspekten men är möjligen 

inte lika förankrad i syftesformuleringen som de andra frågorna. Svaren på frågan har väckt 

ytterligare ett perspektiv på folkdräktsanvändandet och har därför också inkluderats i uppsatsen. 

Slutligen behandlar det femte temat framtidens användning av folkdräkt. 

Valet av frågor till intervjuguiden gjordes med tanken och förhoppningen att samla in material 

som syftar till dagens användning av folkdräkten ur ett historiskt perspektiv. Att placera 

frågorna i den ovan nämnda ordningen gjordes med förhoppning om att det historiska 

perspektivet skulle följa med genom hela intervjun, vilket har fungerat väl i 

intervjusituationerna.  

Med livsvärldsintervjuer avses i denna uppsats att intervjuerna syftar till att förstå 

informanternas uppfattning kring en fråga, utifrån deras perceptioner och associationer. Ordet 

livsvärld baseras på vardagliga och upplevda situationer som en person befinner sig i. Att 

använda livsvärldsintervjuer syftar till att förstå den intervjuades bild av sina kunskaper och 

erfarenheter. Intervjuerna syftar till att ta avstamp i den verklighet som informanterna befinner 

sig i.7 I detta undersökningsfall syftade intervjuerna till att förstå informanternas uppfattningar 

kring användandet av folkdräkt och hur de organisationer som de är en del av arbetar för att 

sprida information och kunskap om folkdräkten.  

Nio yrkesutövare och/eller aktiva inom någon av folkdräktsrörelserna har intervjuats. 

Intervjuerna upptog mellan 15 till 40 minuters aktivt samtal. Intervjuerna spelades, med 

informanternas samtycke, in på en mobiltelefon. Sex intervjuer genomfördes på informanternas 

arbetsplatser eller föreningslokaler. Tre intervjuer genomfördes över telefon. En av intervjuerna 

gjordes i par. Att genomföra en intervju i par var ett önskemål från de berörda 

                                                           
5 Bryman 2011 s.415 
6 Intervjuguiden finns under bilaga 1  
7 Kvale och Brinkmann 2014:46 
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intervjupersonerna, vilket jag valde att följa. Att göra intervjuer i par kan vara ogynnsamt i den 

aspekt att intervjupersonerna influeras av varandra och därmed svarar på ett annat sätt än de 

först associerat till eller att de inte vågar eller vill uttrycka sin åsikt. Men det kan också vara 

fördelaktigt för att skapa ett samtal. Intervjupersonerna kan hjälpa varandra att utveckla sina 

tankar. De intervjupersoner jag intervjuade i par känner varandra väldigt väl vilket jag upplevde 

som en fördel.  

Jag har transkriberat intervjuerna för att belysa vad mina informanter säger, inte hur det säger 

det. Pauser, hummanden och upprepningar som inte är nödvändigt för kontexten har alltså 

utelämnats. 

2.4 Analysmetod  
För att analysera mitt insamlade material använder jag en kvalitativ analysmetod. I en 

kvalitativ analys söker forskaren efter olika mönster. För att hitta dessa mönster behöver 

forskaren analysera sin data utefter varierande metoder. Det finns ett flertal olika metoder en 

forskare kan förhålla sig till men det är även fungerande att konstruera en egen variant av 

analysmodell.8 Analysmetoden som använts till denna uppsats är inspirerad av en tematisk 

analysmetod i sex stegskapad av Braun och Clarke.  

Analysen inleddes med Braun och Clarkes första steg, att läsa igenom transkriptionerna och 

bekanta sig med det material som samlat in. Analysens andra steg bestod av att identifiera vad 

som är intressant för uppsatsens syftesformulering.9 Genom färgkoder har jag ordnat mitt 

material för att finna det intressanta. Detta gjordes genom att färgmarkera de olika 

transkriptionerna i olika färger utifrån det som var intressant för min syftesformulering. 

Färgkodningssystemet var även ett sätt att organisera mitt arbete för att hålla isär de olika 

transkriberingarna. I ett tredje steg har jag skapat rubriker utifrån min intervjuguide där jag har 

sorterat in data som jag uppfattar som relevanta. Varje informant har markerats med en egen 

färg för att hålla isär svaren i analysen. Sammanlagt har jag sorterat in svaren under tretton olika 

rubriker. Det fjärde steget i arbetet med analysmetoden innebar, i enlighet med de 

rekommendationer som Clarke och Braun formulerat, att jag har slagit ihop de rubriker jag 

skapat till större enheter.10 Dessa enheter har definierats till tre teman i likhet med det som 

Braun och Clarks rekommenderar som ett femte steg. Det sjätte och sista steget som Braun och 

                                                           
8 Thornberg och Forslund Frykedal 2015:62 
9 Braun och Clarke 2006:19 
10 Braun och Clarke 2006:19–21 
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Clark menar behövs i denna form av analys är att skriva rapporten och genom den redovisa 

analysen. I denna uppsats redovisas analysen under rubriken ”Analys”.  

2.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  
Uppsatsen baseras på en undersökning som utgörs av nio intervjupersoner. Antalet, är relativt 

litet, vilket gör att resultaten riskerar att inte vara representativa för samtliga yrkesverksamma 

eller hobbyaktiva folkdräktsanvändande. En större mängd intervjuer skulle ha större chans att 

ge en mer representativ bild kring uppsatsens frågeställningar, men har inte varit möjligt att 

genomföra inom ramen för en kandidatuppsats. Jag har valt att sätta erfarenhet av folkdräkt i 

centrum för uppsatsen vilket kan göra att representativiteten inte blir fullt ut applicerbar. 

Uppsatsen gör dock inget anspråk på att presentera representativa resultat, eftersom den är en 

fallstudie som visar på hur yrkesaktiva och/eller hobbyaktiva kan resonera kring den aktuella 

frågeställningen. Validiteten i denna uppsats bör alltså vara hög eftersom det metodistiska valet 

sätter erfarenhetsbaserade tankar och åsikter i mittpunkt.  

Vidare ger användningen av en intervjuguide som är kopplad till uppsatsens syfte och 

frågeställningar uppsatsen en god validitet eftersom intervjuguiden funderar som en länk mellan 

uppsatsens syftesformulering och intervjuerna.  

2.6 Forskningsetiska överväganden  
De etiska riktlinjer och regler kring hur en intervjustudie får genomföras är viktigt att följa, 

även för forskning som bedrivs på C-nivå. Den primärinformation som samlats in för denna 

uppsats kommer endast att användas till detta arbete.11 Endast vuxna personer har deltagit och 

frågorna utgår från deras personliga åsikter såväl som yrkeskunskaper. De frågor som har ställs 

är, möjligtvis med undantag för en, inte särskilt kontroversiella. Frågan om folkdräktens 

möjliga politisering kan ha uppfattats som kontroversiell av några intervjupersoner. Ingen av 

intervjupersonerna har nämnt något om att de har tagit illa vid sig av frågan eller valt att inte 

svara, en möjlighet som jag har informerat dem om i början av intervjun. Att ställa frågan 

möjliggjorde dock för intervjupersonerna att ta ett tydligt ställningstagande, vilket tydliggjorde 

vad de tyckte i frågan.  Frågan har gett flera spännande vinklar kring vår tids förhållningsätt till 

folkdräkter och har gett intervjuerna ett extra djup. 

 Informanterna har i förväg tagit del av information de fått antingen via mejl eller telefon 

angående studien. Jag har valt att inte skicka ut något missivbrev, med tanke på den knappa 

tidsfristen och att de informanter som ställt upp i intervjun fått muntlig eller skriftlig 

                                                           
11 Vetenskapsrådet 2017:14  
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information om uppsatsens syfte och personligen tackat ja till att ställa upp på intervju. Vid 

varje intervjutillfälle har jag varit tydlig med att informera mina informanter om att de kommer 

vara anonyma genom hela arbetets gång, och att deras konfidentialitet säkerställs genom att 

endast jag har tillgång till ljudfiler, transkriptioner och anteckningar tillhörande intervjuerna 

och intervjusituationerna. Jag har även varit tydlig med att de när som helst kunde avbryta 

intervjun eller välja att inte svara på vissa av frågorna. I denna informationen till 

intervjupersonerna ingick även att ljudfiler med inspelade intervjuer kommer att raderas när 

uppsatsen är färdigställd. Informanterna har även fått möjlighet att ta del av min analys innan 

uppsatsen lämnats in. Jag anser därmed att jag uppfyller de etiska krav som kan ställas på en 

studie av denna typ.  

3. Forskningsfält  
Under denna rubrik återfinns en kort bakgrund samt det forskningsfält som uppsatsen grundas 

i.  

3.1 Bakgrund 
Under denna rubrik förklaras delar av folkdräktens historia, framförallt hur folkdräkten 

utvecklades fram till den nationalromantiska eran och sedan konserverades under 1900-talet.  

Innan den nationalromantiska eran var folkdräkterna vanliga kläder för den svenska allmogen. 

En garderob bestod oftast av vardagskläder och ett eller ett par uppsättningar högtidsdelar som 

tillsammans skapade en hel dräkt. Dessa delar kunde kombineras på olika sätt och användandet 

var relativt fritt men inom vissa geografiska områden var det dock hårt reglerat hur man skulle 

bära dräkten. Det som oftast reglerades var antalet finare plagg som fick ägas. Att leva i ett 

överflödssamhälle var inte okej på slutet av 1700-talet och under 1800-talet och därför 

reglerades handel med sidentyger och andra importerade varor. Dräkterna följde modetrenderna 

som kom till hovet även om det tog lång tid att implementera trenderna i folkdräkterna då 

kläderna skulle slitas ut innan nya tillverkades. Detta gjorde att dräkterna var omoderna i 

jämförelse med hovets klädsel men det betyder inte att de var enkla och tråkiga. Dräkterna var 

ofta utsmyckade med brodyr och vackra tyger. I och med industrialiseringen fasades 

dräktanvändningen ut och fler och fler började använda modekläder istället.12 

                                                           
12 Se t.ex. Eldervik 2014:195 
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I slutet av 1800-talet uppmärksammar Artur Hazelius att dräktanvändningen minskat under 

tiden som han vuxit upp och bestämmer sig för att samla in dräktdelar för att bevara dem. Det 

blev starten till Nordiska museet.  

När nationalromantiken växte sig stark i Sverige växte även intresset för folkdräkterna som 

under tiden blivit utbytta mot modekläder. Det skapades dräktråd i många olika bygder, dessa 

dräktråd sökte efter klädesplagg att avbilda och inspireras av för att skapa nya dräkter. Här 

skedde alltså ett urval av delar som man ville avbilda vilket kan vara en del i den konservering 

som sker under denna tid.13  

Under nationalromantiken ville man söka sig tillbaka till det gamla, det traditionella stod i 

centrum. Folkdräkterna blev populära klädesplagg för borgarkvinnor. Det skapades nya dräkter 

som hämtade sin inspiration i folkdräkterna. Olika bygdedräkter, reformdräkten och 

nationaldräkten är exempel på nyskapade dräkter under nationalromantiken. Det var viktigt att 

gå tillbaka till rötterna under denna tid, därför skulle folkdräkterna vara gedigna och gjorda av 

enkelt material. Den lyx som tidigare funnits i dräkterna skalades av för att visa på det enkla 

levernet; precis i trend med det nationalromantiken förespråkade.14  

Under denna tid genomgick dräkterna en konservering, de slutade utvecklas på det sättet som 

de gjort tidigare och hur de olika delarna fick kombineras blev striktare. Den användning och 

det utseende dräkterna fått under nationalromantiken blev normen. Nordiska museet sägs vara 

en del i detta då de ställde ut vissa dräkter och de dräkterna fungerade då som stilbildande.15  

I och med den gröna vågen under 1970-talet och 1980-talet blev folkdräkterna populära igen 

efter en tid i viss bortglömdhet. Fokus på materialet blev viktigt och att göra exakta kopior av 

de original som finns på Nordiska museet var grundläggande för rörelsen. Även detta kan ha 

bidragit till den konservering som fortfarande finns idag.16 

Sammanfattningsvis började folkdräktens resa under nationalromantiken, innan dess var det 

bara kläder för allmogen. Under nationalromantiken skalades dräkten av och blev enkel, helt i 

tidstypisk anda. Under denna tid konserverades dräkten och användningen vilket vi kan se spår 

av i dagens användning. Under den gröna vågen återfick folkdräkterna en del av sina forna 

                                                           
13 Centergran och Kirvall 1986:24 
14 Centergran och Kirvall 1986:24 /Arnö-Berg och Hazelius-Berg 1975:43-44 
15 Centergran och Kirvall 1986:24 / Arnö-Berg och Hazelius-Berg 1975:44-48 
16 Depui 2018:pasim 
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glansdagar fram tills de packades ner i lådor under 1990-talet och där har många av dem legat 

fram tills nu, för nu börjar intresset växa återigen.  

3.2 Folkdräkt eller bygdedräkt? 
Vilket ord som ska användas för klädedräkterna, är omdiskuterat inom forskningen på ämnet. 

Flera forskare under andra halvan av 1900-talet använder ordet bygdedräkt men i vardagligt tal 

används oftast ordet folkdräkt. Ett exempel på det är Facebookgruppen ”Vi som gillar 

folkdräkter” med 5 200 medlemmar. En snabb sökning på google på folkdräkt ger 563 000 

träffar medan en sökning på bygdedräkt ger 29 900 träffar.17  

Ulla Centergran menar att folkdräkter användes innan den industriella revolutionen medan 

kläder konstruerade i folkdräktstyp efter den industriella revolutionen istället borde kallas för 

bygdedräkt – termen bygdedräkt bygger alltså på en geografisk grund medan termen folkdräkt 

är baserat på en social grund.18 

I denna uppsats har dock jag valt att använda ordet folkdräkt, eftersom användningen av ordet 

folkdräkt är så pass mer frekvent än användandet av ordet bygdedräkt samt att de dräkter som 

är huvudfokus för denna studie är folkdräkter och inte bygdedräkter.  Valet motiveras alltså av 

att det gör forskningen tillgänglig för en bredare publik.  

3.3 Tidigare forskning  
Under denna rubrik presenteras den forskning som finns publicerad kring de svenska 

folkdräkterna och det historiedidaktiska forskningsfältet.   

3.3.1 Folkdräktsforskning 

Tidigare har folkdräkten i huvudsak utretts i översiktsverk.  

1921 publicerades Gerda Cederbloms Svenska allmogedräkter. En översiktsbok om de svenska 

folkdräkterna.19 1976 publicerades Inga Arnö-Berg och Gunnel Hazelius-Bergs översiktsbok 

Folkdräkter och bygdedräkter från hela Sverige.20 1982 publicerades Anna-Maja Nyléns 

Folkdräkter ur Nordiska museets samlingar som är en översiktsbok liknande Cederbloms samt 

Arnö-Berg och Hazelius-Bergs. Översiktsböcker är den vanligaste typen av böcker som 

publicerats om folkdräkter. Översiktsverken ger en överblick på folkdräktsanvändningen och 

är en bra grund att börja läsa in sig på området i.  

                                                           
17 Sökning gjord 24/4 2019 
18 Centergran 1996:14–15 
19 Cederblom 1921 
20 Arnö-Berg, Hazelius-Berg 1976 
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Därtill finns olika texter publicerade under början av 1900-talet i Nordiska museets årsbok 

Fataburen där olika dräktbeskrivningar lyfts upp och hur de använts. I 1927 års upplaga av 

Fataburen publicerades exempelvis Bengt Cnattingius text ”Skedevidräkten”.21 Dessa texter 

kan användas för att få en fördjupad kunskap i enskilda dräkters historia.  

Nyare litteratur angående folkdräkterna gräver lite djupare än översiktsböckerna och är ofta 

kopplade till ett geografiskt område. Två exempel är Joakim och Ola Depuis bok Allmogens 

kläder blir häradsdräkter - En resa från 1700-tal till vår tid i Jönköpings län och Håkan Libys 

Dräkternas Hälsingland: mode – tradition- tolkningar. Båda publicerade 2018. Denna typ av 

böcker, som är geografiskt knutna, har inte varit av vikt för syftet till denna uppsats men är en 

del av dagens tradition som denna uppsats undersöker. De fungerar som grund för att förstå hur 

folkdräkter används idag och hur de har använts under 1900-talet och vilka regler som funnits 

och finns kring dräktanvändandet.  

För att få ett modehistoriskt perspektiv på folkdräkterna och dess användning kan tidigare 

forskning om modetrender och hur de påverkade folkdräkterna vara fungerande. Ett exempel 

på sådan forskning är Berit Eldviks Möte med mode folkliga kläder 1750–1900 i Nordiska 

museet publicerad 2014. Eldvik redogör för de folkliga kläder som finns på nordiska museet 

och dess utveckling beroende på tid, område, vem som burit kläderna och vilka modetrender 

som inspirerat klädernas utseende. I denna bok finns mycket fakta om hur folkdräkterna har 

utvecklats genom tid.  

Folkdräktens användning har Anna-Maja Nylén och Ulla Centergran båda forskat om. 

Förövrigt är folkdräktsanvändning inte något väl utforskat område inom vare sig historieämnet 

eller ur ett etnologiskt perspektiv. Nylén var docent och skrev Folkligt dräktskick i Västra 

Vingåker och Österåker som publicerades 1947. Folkligt dräktskick i Västra Vingåker och 

Österåker är en etnologisk avhandling om dräktbruk i just Vingåker och Österåker. 22 1996 

publicerades ytterligare en etnologisk avhandling. Ulla Centergrans Bygdedräkter, bruk och 

brukare. För min studie bidrar dessa två etnologiska avhandlingar till att motivera uppsatsens 

utveckling av det rådande forskningsfältet. Nylén kommer fram till att högtidsdräktskicket i 

Vingåker och Österåker varit mer konservativt än vad det varit i andra geografiska områden 

runt om kring Vingåker och Österåker som har folkdräkt. Detta menar Nylén beror på olika 

faktorer, som grundas i att Vingåker och Österåker båda var homogena områden där 

                                                           
21 Cnattingius 1927 
22 Nylén 1982: 1947 
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överflödsförordningar genomfördes extra kraftfullt. Nylén sammanfattar sin forskning med att 

diskutera det tolkningsföreträde som skett för den konservativa användningen:  ”Socialt och 

ekonomiskt oberoende skapade ett självmedvetet bondestånd, vars sociala traditioner givit en 

viss fasthet åt bruk och sedvänjor och lämnat traditionensförespråkare möjligheter att hävda sin 

inställning i dräktfrågan.”23 

Att Nylén kommer fram till att det är traditionens förespråkare som haft tolkningsföreträde och 

där med skapat en mer konservativ dräktanvändning i Vingåker och Österåker är intressant för 

min forskning. Ulla Centergrans avhandling Bygdedräkter, bruk och brukare är skriven nästan 

50 år efter att Nyléns avhandling publicerats och kommer fram till att tolkningsföreträdet flyttat 

fokus men fortfarande är av konservativ karaktär. Centergran visar att tolkningsföreträdet under 

1990-talet ligger hos de som arbetar med folkdräkten, expertisen och att det har en konservativ 

hållning medan den folkliga användningen av folkdräkt sker mer fritt.  

Dessa två avhandlingar, med fokus på Centergrans, ligger till grund för denna historiedidaktiska 

uppsats som kommer behandla om tolkningsföreträdet fortfarande finns i dagens 

folkdräktsanvändning och i sådana fall hur ett tolkningsföreträde motiveras och används. 

Den litteratur som finns kring folkdräkter är till mesta del litteratur om olika dräktskick och/eller 

folklig sömnad. Denna uppsats ser folkdräktsanvändningen ur ett nytt perspektiv genom att 

anlägga en historiedidaktisk teori och därmed undersöker ett hittills outforskat forskningsfält.  

3.3.2 Historiedidaktikens historia och historiedidaktik som forskningsfält  

På 1980-talet introducerades det historiedidaktiska fältet i Norden, det blev snabbt ett 

expanderande forskningsfält men framförallt fick fältet kraft inom det svenska 

utbildningsväsendet. Historiedidaktiken sattes i relation till historievetenskapen och frågan 

”Varför historia?” blev avgörande för utvecklingen av historiedidaktiken.24 Svaren följde längs 

två huvudlinjer; identitet och emancipation. Historiedidaktiken skulle syfta till både den 

individuella kompetensen och en förändring av det tvång som upplevts inom historieämnet, där 

ordet ”är” tidigare fastslagit den rätta historian. Identiteten och emancipationen kan ses som två 

linjer inom den historiedidaktiska teorin eller som komplement till varandra.25 

De didaktiska frågorna inom historiedidaktiken har blivit allt viktigare inom disciplinen. Hur 

historia framställs, tolkas, används och/eller uppfattas av ”individer, grupper, samhällen och 

                                                           
23 Nylén 1947:223 
24 Karlsson 2009:32–33 
25 Karlsson 2009:33–34 
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stater för att svara mot vissa specifika behov och för att tillfredsställa vissa specifika intressen” 

analyseras och källkritiskt bearbetas.26 Den meningsbärande historien behöver nödvändigtvis 

inte vara vetenskaplig för att vara meningsfull i för individen och samhällsutvecklingen. 

”Medan ett vetenskapligt historiebruk är orienterat mot kognitiva förmågor som har att göra 

med kunskap, tolkning och förklaring står ett icke-vetenskapligt i tydligare relation till attityder 

och föreställningar, känslor och värden.”27 Det är i detta tankemönster som den mångfacetterade 

historiedidaktiken leder in till tolkningskolan som kallas för historiebruk.  

4. Teoretiska utgångpunkter  
Denna uppsats är skriven utifrån den historiedidaktiska teorin, vikten vid hur historia tolkas, 

framställs och framförallt förmedlas har varit huvudfokus vid utformningen av intervjuguiden 

och under intervjutillfällena. Med hjälp av de åtta historiebruken har intervjuerna analyserats. 

Historiebruken presenteras nedan.  

4.1 Historiebruk enligt Karlsson med tillägg av Dybelius  
I Karlssons typologi över historiebruk återfinns sju historiebruk.28  

Vetenskapligt historiebruk – syftar till att upptäcka och rekonstruera historia. Bruket är 

vedertaget inom samhällen där historia haft en vetenskaplig status under en längre tid. Bruket 

används främst av historiker och historielärare som tolkar vårt samhälle och samtid ur en 

historisk kontext.29 

Existentiellt historiebruk – syftar till behovet att minnas eller glömma historiska företeelser. 

Detta perspektiv på historiebruk är högst personligt och något som alla människor upplever, för 

att stärka sin egen identitet i sitt existentiella sammanhang.30 

Moraliskt historiebruk – syftar till att lyfta fram den historia som är bortglömd, att återupptäcka 

förtryckta gruppers historia. Brukarna av detta historiebruk vill genom att belysa sina egna 

misstag försonas med de grupper vars historia blivit bortprioriterad.31 

Ideologiskt historiebruk – syftar till att genom historiska skeenden framhäva en politisk 

övertygelse och legitimera en viss världsåskådning. Brukarna av detta historiebruk tillhör oftast 

                                                           
26 Karlsson 2009:39 
27 Karlsson 2009:39 
28 Karlsson 2009:57  
29 Karlsson 2009:59 / Karlsson 1999:57 
30 Karlsson 2009:59–62 
31 Karlsson 2009:59:61–62 
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den politiska eliten och vill genom sitt historiebruk övertyga människor och ifrågasätta 

motståndarens beslut.32 

Icke-bruk – syftar till att glömma eller släta över valda delar historia för att precis som i det 

ideologiska bruket legitimera sina val utifrån en agenda. För att kvalificeras som icke-bruk 

måste ett aktivt val att inte proklamera ett visst historiske skeende skett. Att uppmuntra till en 

positiv framtidsutveckling och ställa det som varit i skuggan av framtiden räknas även det som 

ett icke-bruk.33 

Politiskt-Pedagogiskt historiebruk – syftar till att förenkla och förmedla historiska händelser 

genom att jämföra de med vår samtid. En lättbegriplig och symbolisk historia lyfts fram i detta 

bruk. Målet med jämförelsen är att skapa debatt och sensmoraler. Bruket är ledande inom skolan 

och politiken.34 

Kommersiellt historiebruk – syftar till att låta brukaren profitera på att göra historien tillgänglig 

för människor. Genom att använda historiska kopplingar till en viss produkt kan ett högre 

produktvärde göras legitim. Bruket förekommer inom populärkultur och turism i hög grad.35  

Anders Dybelius har skapat ett tillägg till de sju historiebruken för att täcka upp för den historia 

som framhävs för att skapa ett marknadsvärde för ett visst geografiskt område.  

Lokal-ideologiskt historiebruk – syftar till att kommersiellt och identitetsskapande framhäva ett 

avgränsat geografiskt område genom en viss person eller företeelse som är kopplat till bygden.36 

I denna uppsats kommer historiebruken att användas för att analysera de svar som intervjuerna 

gett.  

  

                                                           
32 Karlsson 2009:59:62–63 
33 Karlsson 2009:59:64–65 
34 Karlsson 2009:59:66  
35 Karlsson 2009:59:67–68 
36 Dybelius 2012:13:182–184 
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5. Analys 

Analysen behandlar hur de olika organisationerna arbetar med folkdräkter och hur 

informanterna upplever dagens användning av folkdräkt ur ett historiskt perspektiv. Analysen 

visar på likheter och skillnader mellan de olika informanternas uppfattningar om folkdräkter 

och dess egenskaper. I analysen vävs den historiedidaktiska teorin in med historiebruksbegrepp 

som teoretiskt ramverk. Analysen är disponerad utefter de teman som återfunnits i mitt arbete 

med källmaterialet. Sammanlagt presenteras tre teman där det tredje temat består av flertalet 

underrubriker för att tydliggöra de olika historiebruken.   

5.1 Främja folkdräktsanvändande  
Under denna rubrik kommer intervjupersonernas svar angående hur de arbetar för att lyfta fram 

folkdräkterna och den kunskap som finns kring dessa redovisas. Utifrån intervjuerna framgår 

det att intervjupersonerna, genom sina yrkes och hobbyutövningar främjar användandet av 

folkdräkt på olika sätt. Genom kurser, workshops, visningar, uppvisningar, förmedling av 

historisk kunskap och rådgivning syftar intervjupersonerna till att sprida kunskap om 

folkdräkterna.  

Arbetet för att främja folkdräkter ser olika ut för de olika intervjupersonerna men alla nio är 

positiva till att tillgängliggöra folkdräkten. Intervjuerna har visat att tillgängliggörandet inom 

de olika organisationerna sker på olika sätt. De organisationer som intervjupersonerna 

representerar är rent strukturellt mycket varierande, och intervjupersonerna har varierande 

uppdrag beroende på vid vilken organisation de är aktiva. Organisationernas strukturella 

variation är en anledning till att tillgängliggörandet ter sig olika i de olika organisationerna. 

Främjandet av folkdräkten sker, enligt intervjuerna, främst i ett politiskt-pedagogiskt 

historiebruk med fokus på det pedagogiska.  

I intervjuerna har det framkommit att visa upp och förmedla kunskap om folkdräkterna är 

centralt för alla informanter och något som går som en röd tråd genom arbetet för att främja 

folkdräkterna. Dessa två begrepp förhåller sig konstant till varandra där kunskapsförmedlingen 

ligger i fokus. Genom att visa upp en viss dräkt eller del på olika sätt uttrycker informanterna 

en förhoppning att intresset och kunskapen kring dräkten, delen eller användningen ska öka. 

Att visa upp dräkterna är en stor del i arbetet att tillgängliggöra dräkterna37.  

                                                           
37 Intervjuperson 1, 2, 3, 4, 5 
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Att visa upp dräkterna ter sig på olika sätt inom de olika organisationerna. Enligt informanterna 

är visningar på exempelvis museum och/eller uppvisningar det vanligaste sättet att visa upp 

dräkterna på. Visningarna eller uppvisningarna kan bestå av till exempel folkdansare iklädda 

folkdräkt. Intervjuperson 5 uppger att i hennes organisation använder folkdräkt ”så fort vi har 

uppvisningar eller det finns tillfälle för det”.38 I samband med uppvisningen så sker även en 

kunskapsförmedling för den som är intresserad. Intervjuperson 5 klargör att när de har 

uppvisningar iförd folkdräkt så förklarar de även vad de har på sig och varför i samband med 

uppvisningen.39 Kunskapsförmedling i samband med att visa upp dräkter ger även informant 1 

ett tydligt exempel på. På en dräktbytardag visade hennes organisation upp tre olika dräkter på 

skyltdockor och berättade om de utvalda dräkterna och deras historia.40 

Enligt intervjuerna är skapandet av intresse för folkdräkten och förmedlingen av kunskap 

primärsyftet med att visa uppdräkterna. Kunskapsförmedlingens företeelser, som de 

framkommit i intervjuerna, kan delas upp i två spår; materiell och historisk. Med en materiell 

kunskapsförmedling avser jag hantverkskunskapen kring folkdräkten. Med en historisk 

kunskapsförmedling avser jag kunskap kring hur den använts och dräktens utveckling genom 

tiden. De båda kunskapsförmedlingarna korrelerar med varandra och båda innefattas ofta i den 

kunskapsförmedling som intervjupersonerna lyfter fram. Kunskapsförmedlingen sker genom 

kurser, uppvisningar, visningar, projektsatsningar och workshops samt rådgivning för 

privatpersoner. Intervjuperson 5 förklarar vad rådgivning kan vara. ”Men sen har ju jag också 

det som vi kallar för rådgivning rätt och sätt och det är att folk kan mejla mig och säga: hej jag 

behöver ett nytt bälte till min dräkt, vad ska jag göra då?”.41 Rådgivning är en del av 

kunskapsförmedlingen och kan vara både materiellt och/eller historiskt inriktat beroende på vad 

som efterfrågas.  

Att tillgängliggöra materialet är även en del i kunskapsförmedlingen. Intervjuperson 5 förklarar 

att hon cirka en gång i månaden, på förfrågan, håller en visning om det lokala folkdräktskicket. 

I den visningen får besökarna själva känna på materialet och lyssna till berättelser om hur det 

var förr och lära sig mer om dräktskickets historia. I denna typ av visning innefattas båda 

linjerna av kunskapsförmedling. Informant 9 förklarar att i hennes organisation har de en 

grundtanke om att visa upp materialet som finns för den som vill ta del av det. ”Vi har ändå en 

ide om att vi ska försöka visa, vill någon komma hit och se någonting så är det här folkets 

                                                           
38 Intervjuperson 6 
39 Intervjuperson 5  
40 Intervjuperson 1 
41 Intervjuperson 5  
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egendom och då ska man få se det man vill.”.42  En projektsatsning som tydligt verkar i linje 

för det som intervjuperson 5 och 9 uttrycker är det som kallas för digitalt museum. En websida 

som fungerar som tillgängliggörande och kunskapsförmedlande, med flera olika sökmetoder. 

Flera av intervjupersonerna tillhör organisationer som på något sätt är kopplade till material 

som återfinns på digitalt museum. Genom ett tillgängliggörande på internet kan fler ta del av 

museisamlingar. I digitalt museum är den största delen av kunskapsförmedlingen riktad mot en 

materiell kunskap om folkdräkter.  

Ytterligare ett sätt att främja folkdräktsanvändande som informanterna visar på är försäljning 

av material och möjliggörande att köpa, sälja eller byta folkdräkter och/eller delar med andra. 

Detta kan ske på olika sätt; i fysiska butiker, på tillfälliga folkdräktsmarknader, på 

secondhandavdelningar och bytesdagar. Intervjuerna har visat att flera av organisationerna 

tillämpar eller har tillämpat någon form av folkdräktsmarknad där människor kan samlas och 

sälja, köpa eller byta. Intervjuperson 2 förklarar hur de anordnade en folkdräktsmarknad, ”där 

folk fick komma med det dom ville sälja och så anordnade vi en dag där vi bjöd in folk som 

ville köpa och på så vis tussa ihop dom här två kanske man kan säga”.43 Detta kan också ses 

som ett steg i att främja folkdräktsanvändande genom att tillgängliggöra marknaden. Det 

primära syfte för de butiker och folkdräktsmarknader som omnämns i intervjuerna uppfattar jag 

inte vara att generera så mycket pengar som möjligt. Alltså är det svårt att applicera ett 

kommersiellt historiebruk på denna typ av försäljning eftersom huvudsyftet inte är att tjäna 

pengar på försäljningen. Snarare tolkar jag det som att vara en del av tillgängliggörandet och 

där med en del av det politisk-pedagogiska bruket eftersom syftet är att sprida kunskap och 

möjligheter för intresserade att byta folkdräkter och folkdräktsdelar med varandra eller köpa 

nytt material.  

Intervjuerna har visat att arbetet de olika organisationerna gör för att främja 

folkdräktsanvändande faller under ett politiskt-pedagogiskt historiebruk med fokus på den 

pedagogiska aspekten. Senare i analysdelen kommer den politiska aspekten av bruket 

behandlas, under rubriken ”Är folkdräkten politisk?”. Här har istället det som framkommit i 

intervjuerna som rör tillgängliggörandet och kunskapsförmedlingen av folkdräkter, delar och 

användande presenterats. Enligt intervjuerna är syftet med tillgängliggörandet och 

kunskapsförmedlingen att uppmuntra till användning och kunskap om folkdräkter men även 

ställa dagens folkdräkter i relation till den historiska användningen av dräkterna samt de 

                                                           
42 Intervjuperson 9 
43 Intervjuperson 2. Andra exempel 1 och 3  
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modetrender och tidsepoker i vilka dräkten har utvecklats och förändrats. Ett politisk-

pedagogiskt historiebruk kännetecknas av ett jämförande och symboliskt historiebruk i vilket 

arbetet för att främja folkdräktsanvändande kan placeras. Intervjuerna visar att de jämförelser 

som görs mellan dagens användning och folkdräktenshistoria är något förenklade för att kunna 

förmedlas på ett fungerande sätt. Intervjuerna visar även att det symboliska och jämförandets 

historia for stor plats för att förklara och förmedla kunskap om folkdräkter.  

Utifrån intervjuerna är det svårt att tillskriva organisationerna ett kommersiellt historiebruk 

eftersom organisationernas primära syfte inte är att tjäna pengar på försäljningen. Intervjuerna 

visar dock att det är helt okej att använda folkdräkt i ett kommersiellt syfte, exempelvis reklam 

för platser eller produkter.44 Detta är något som skulle kunna läggas in under ett kommersiellt 

historiebruk beroende på syftet med användningen av folkdräkten i reklamen. Informanterna 

menar att det är okej, till och med bra, att visa upp folkdräkten i reklam eller andra kommersiella 

tillfällen men syftet måste vara välgrundat och dräkten måste porträtteras med respekt.45  

Det framgår av intervjuerna att arbetet för att främja folkdräkterna är komplext, det sker i många 

led och beroende på organisationens syfte ter det sig olika. 

5.2 Är folkdräkten politisk? 
Under denna rubrik kommer intervjupersonernas svar angående folkdräktens politisering att 

behandlas. Att användningen av folkdräkten kan användas i politiska sammanhang är 

intervjupersonerna överens om. I vilken utsträckning folkdräkten kan vara politiskt är de dock 

inte överens om. Flera av intervjupersonerna har tagit avstamp i det som de uttryckt som det 

senaste tydliga försöket att politisera folkdräkten inom partipolitiken; Sverigedemokraternas 

partiledare Jimmie Åkessons användning av folkdräkten under riksdagens öppnande år 2010. 

Flera partier har dock använt folkdräkt under riksdagens öppnande. Flera av informanterna har 

behandlat den partipolitiska användningen av folkdräkt men inte i samma omfång som 

Åkessons användning av dräkten.46 Informanterna har alltså huvudsakligen diskuterat 

folkdräkten utifrån en nationalistiskt politisk agenda, och min analys kretsar därför också kring 

det  

Med en grund i att folkdräkten har använts i politiska syften framträder tre förhållningssätt till 

dagens politisering av folkdräkten bland informanterna.  
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1. Användningen bör inte vara politisk  

2. Användningen kan vara politisk  

3. Användningen har alltid varit politisk  

Det första förhållningssättet är ett tydligt ställningstagande mot de försök som gjorts för att 

politisera folkdräkten. Folkdräkten ska enligt dessa informanter inte bära någon politisk 

ideologi och om det ändå görs ska det ignoreras. Enligt informanterna så tillhör inte 

dräktanvändningen någon vilket gör att när försök till att politisera dräkten görs måste de 

ignoreras: ”Det vill ju en del se, men det vill ju jag ta avstånd ifrån. Jag tycker inte att politiska 

åskådningar kan ta dräkten till sitt utan det tycker jag man måste ignorera.”.47 

 

Det andra ställningstagandet fortsätter där det första slutar. Dessa informanter menar att ett visst 

användande av dräkten kan skapa en politisering av dräkten. Att lägga budskap i användningen 

av dräkten är möjligt beroende på vem som använder den. ”Jag tänker på Sverigedemokraterna 

och Jimmie Åkesson i folkdräkt. Han har väl aldrig haft en folkdräkt på sig innan, troligtvis. Så 

tog han ju till det som ett ja en markering och det blir ju lite... Det blir som att han tror att det 

står för något som det inte står för liksom.”.48 

 

Intervjuerna visar också att politiseringen av folkdräkterna är något som oroar flera av 

intervjupersonerna. Folkdräkten är generellt något som intervjupersonerna uttrycker stolthet 

över att bära eller arbeta med, och att dräkterna skulle bli en symbol för en politisk rörelse är 

inget de menar sig vilja. Gemensamt för de intervjupersoner som tillhör detta andra 

ställningstagandet är att de alla försöker arbeta för att motverka politiseringen av folkdräkten. 

Detta görs genom att visa upp dräkterna och att uppmuntra människor till att använda sina 

folkdräkter. ”Det försöker vi jobba emot och säga att det här har med Sveriges historia att göra 

och inget med nutidspolitik”.49  

 

Det tredje ställningstagandet vänder sig mot de första två och ser på politiseringen på ur en 

annan vinkel, nämligen att folkdräkten alltid har varit politisk kopplad på olika sätt. Dessa 

informanter lyfter fram att folkdräkter användes i politiska syften redan under 1700-talet i och 

med de olika överflödsförordningarna. Folkdräkterna har även använts som propagandasymbol 

under nationalromantiken och detta kan enligt informanterna vara en del i att folkdräkten idag 
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kan användas i politiska syften: ”Man använde dem ganska medvetet som någon 

propagandasymbol för nationalstaten Sverige när man skulle framföra Sveriges unika kulturarv 

och folket som var så unikt och pittoreskt och sådär och det hänger kanske till viss del kvar, att 

det blir lite den här exotiska nationella känslan kring det.”.50 

 

Informanterna visar på en viktig skillnad när politisering av folkdräkten ska analyseras, att 

förstå skillnaden mellan folkdräkter och bygdedräkter. Folkdräkter är klädedräkter som 

användes innan nationalromantiken och har utgjort modeller för de folkdräkter som används 

idag. De nykomponerade bygdedräkterna har en annan grund i politiseringsfrågan eftersom de 

olika dräkterna tillkommit under olika tider och i olika syften. Bygdedräkterna kan därför anses 

vara politiserade redan i skapandeprocessen medan folkdräkterna var vanliga kläder.  

 

Att applicera något av Karlssons historiebruk på hur informanterna förhåller sig till folkdräktens 

politisering är svårt. Inget av Karlssons bruk passar riktigt in. Ingen av informanterna använder 

själva ett politisk-pedagogiskt bruk i sin yrkesutövning eller hobbyutövning. Flertalet 

informanter förhåller sig till att folkdräkten kan brukas i ett politiskt bruk men själva vill de alla 

påvisa att folkdräkten är mer komplicerad än vad det politiska bruket tillåter. Det politisk-

pedagogiska brukets syfte är att framhäva likheter och förenkla jämförelser mellan då och nu. 

Informanterna gör helt tvärt om när det kommer till folkdräktens politisering. De vill visa att 

dräkten är mångfacetterad och komplex.  

 

Det framgår av intervjuerna att informanterna förhåller sig till folkdräktens möjliga politisering 

på olika vis. En gemensam linje för detta finns inte. Vissa informanter tycker att det är viktigare 

än andra att ignorera den politiska användningen medan några tycker att användningen av 

folkdräkt alltid varit politisk.   
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5.3 Den historiska kontexten i dagens folkdräktsanvändning 
Under denna rubrik kommer intervjupersonernas svar angående hur viktigt folkdräktens 

historia är och hur folkdräktens historia påverkar dagens folkdräktsanvändande redovisas.  

Intervjuerna har visat att alla intervjupersoner är överens om folkdräktens historiska anknytning 

är viktig och att dess historia påverkar oss än idag. Genom användandet av folkdräkten 

representeras en del av den svenska allmogens historia men också en del av användarna själva.51  

Intervjuerna visar att en förståelse för sin samtid är en central aspekt i varför folkdräktens 

historia är viktig. Folkdräktsanvändandet är enligt informanterna en del av vårt kulturella arv 

och något som vi kan lära oss väldigt mycket av. Folkdräkternas historia handlar inte bara om 

dräkthistoria och dräktkunskap utan också om hur människor levde och vilken politik som 

bedrevs under tiden. Alltså kan folkdräkternas historia ge en väldigt bred kunskap, både 

materiell och historisk, inom flera olika områden.52  

Varför folkdräktens historia är viktig för informanterna kan förklaras med det existentiella 

historiebruket. Alla människor har ett behov att minnas. Att bära eller arbeta med folkdräkt är 

ett sätt att minnas allmogens historia och samtidigt orientera sig i sin egen tillvaro. Flera av 

informanterna har uttryckt att det är genom sin historia som man kan vara medveten om sin 

samtid och det är precis vad det existentiella historiebruket är.  

5.3.1 Att bevara hantverkskunskapen  

En del i dagens folkdräktsanvändning, är enligt informanterna att bevara hantverkskunskapen 

som behövs för att skapa en folkdräkt. För att skapa en folkdräkt från grunden behövs flera 

tekniker behärskas. Spinna, väva, sy och brodera är några av flera tekniker som behövs för att 

skapa en folkdräkt från grunden och att bevara de teknikerna är viktigt för flera av 

intervjupersonerna. ” Det faller så väldigt väl och naturligt att sy för hand och då bevarar man 

ju en hantverkstradition och en hantverkskunskap […] [och] alla olika detaljer som tillhör 

dräktskicket. Det är ett sätt att bevara en kulturell företeelse inom hantverket.”.53   

Intervjuerna har visat att sy för hand eller att använda symaskin är en tvistefråga bland 

intervjupersonerna. Att sy för hand och att lära sig teknikerna är viktigt för flera av dem, det 

handlar om att bevara kunskapen kring teknikerna men också att kunna vara självförsörjande 

om eller när det skulle behövas: ”Om internet kollapsar och pengarna inte är något värda. Då 
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är det bara handens värde som räknas och det ingår ju i detta. Det är handens arbete som visas 

fram och för att man behöver.”.54 För andra intervjupersoner är det viktigare att tillverkningen 

av folkdräkten ska vara tillgängligt, ett sätt att göra det på är att kunna sälja färdigvävda tyger 

och att använda symaskin för tillverkning av dräkterna.55   

Flera av intervjupersonerna uttrycker en förhoppning om att dessa kunskaper ska finnas kvar i 

framtiden och att möjligheterna till att lära sig dem ska vara goda.56 Att flera av 

intervjupersonerna förhåller sig till framtidens dräktanvändning genom att uttrycka en önskan 

om att hantverkskunskaperna ska finnas kvar kan tolkas som att det är något som de är oroliga 

för ska försvinna med tidens gång.  

Viljan att bevara hantverkskunskapen ser jag som en blandning mellan det vetenskapliga 

historiebruket och det existentiella historiebruket. De hantverkskunskaper som lyfts av 

informanterna representerar det vetenskapliga historiebruket där fokus ligger på rekonstruktion 

enligt de original som finns. Viljan att bevara hantverkskunskaperna tillhör det existentiella 

historiebruket. Hantverkskunskaperna blir på så sätt en koppling mellan nutiden och historian 

för den enskilda individen men också skapandet av att tillhöra ett större sammanhang. Viljan 

att bevara allmogens hantverkskunskaper kan också ses som ett moraliskt historiebruk där 

tyngdpunkten ligger vid att lyfta fram allmogens historia, som tidigare blivit förtryckt.  

5.3.2 Att förstå historisk förändring 

Förståelsen för historisk förändring är en del i folkdräktens historia som visat sig vara viktig i 

intervjuerna. Att kunna följa de trender och de förändringar som skett i folkdräkten ger en mer 

komplex bild av folkdräktsanvändningen än vad som oftast förmedlas. Dessa förändringar 

fungerar som sambandförklaringar i folkdräktens utveckling och kan ge nya perspektiv på både 

dräktens utseende och livet för den som bar dräkten. Intervjuerna har visat att de historiska 

förändringarna i dräkten är viktiga för informanterna för att motivera dagens användande av 

dräkter. Det stödjer även teorin som nämns ovan, att människor ville visa sin status med 

dräkterna. Dräkterna utvecklades fram till nationalromantiken då de istället konserverades efter 

vissa modeller. Informanterna menar att dräktutvecklingen och konserveringen är en viktig del 

i hur dagens folkdräkter ser ut. Modehistorien ger oss värdefull information om hur människan 

har levt och vilka influenser som varit viktiga för oss. Under 1700-talet och 1800-talet infördes 

överflödsförordningar, vilka innefattade kläder. Man fick inte äga hur många plagg som helst 
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och speciellt inte plagg av finare importerat material. I intervjuerna har det framkommit att 

många då istället sydde in de finare materialen i sina högtidsdräkter för att få behålla dem. Detta 

gjorde att dräkterna blev utsmyckade. När nationalromantiken växte sig större blev dräkterna 

folkdräkter och konserverades. De finare importerade materialen skalades av för att visa på en 

annan typ av historia än den som dräkterna fungerat ifrån början. ”Modehistoria säger 

jättemycket om hur vi har levt, vad vi har tyckt om och vilka vi varit och vilka influenser vi 

haft och det där ser man jättetydligt i folkdräkten”.57  

Att förstå de olika folkdräkternas historia och dess komplexitet är viktigt för flera av 

informanterna. Komplexiteten i folkdräkternas historia och viljan att undersöka denna för att 

erhålla nya tolkningsmöjligheter kring folkdräkten gör det möjligt att applicera ett vetenskapligt 

historiebruk. Genom att upptäcka och rekonstruera de dräkter och dräktanvändning kan nya 

kunskaper kring folkdräktsanvändning synliggöras.  

5.3.3 Dagens användning av folkdräkt  

Flera av informanterna lyfter fram att den historiska användningen, både innan 

nationalromantiken samt dräktens konservering och spridning efter nationalromantiken speglas 

mycket i dagens användning av folkdräkt. Även den gröna vågen på 1970-talet i Sverige, var 

med och påverkade hur dagens dräktskick fungerar. Informanterna menar att det finns en 

mycket större frihet i hur man väljer att bära sin dräkt idag än vad det gjorde tidigare. Dock 

finns mycket tradition kvar i användandet och det är väldigt individuellt vad man tycker går an 

och inte går an i användningen av dräkten.  

Det synsätt som inom folkdräktsanvändningen kallas för dräpo – dräktpolisen - är fortfarande, 

enligt intervjuerna, aktivt. De som tycker att dräkten ska bäras på ett korrekt sätt ur en 

traditionell andemening tillskrivs oftast tillhörigheten dräpo. Informanterna menar att vikten av 

att följa den historiska traditionen beror på syftet med användningen av folkdräkten. Om syftet 

är att klä sig eller andra historiskt och visa upp ur ett historiskt perspektiv eller i en historisk 

kontext är det viktigare att dräkten är korrekt än när den används i privata sammanhang. Flera 

av informanterna lyfter istället fram att det är viktigt med glädje i den privata användningen 

och det ska inte vara för svårt att klä sig i folkdräkt. Det ska inte finnas regler för hur dräkten 

ska bäras, menar de, däremot är det viktigt att bära dräkten med respekt för dem som är väldigt 

kunniga inom folkdräktsområdet och med respekt inför den historia som folkdräkten bär på.58 
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Intervjuerna har visat att de informanter som arbetar med folkdräkter är till större del mer öppna 

för förändring av dräktanvändningen än de som använder dräkten i sin hobbyutövning.59 

En friare och glädjefylld användning av folkdräkten kan knytas till ett politisk-pedagogiskt 

historiebruk. Flera av informanterna strävar efter att öppna upp användningen av folkdräkter 

genom att göra det enklare; mer lättillgängligt. Detta görs genom att förenkla de regler som 

folkdräktsanvändandet kan vara förknippat med. Genom en förenkling av den historiska 

dimensionen kan ett friare användande uppmuntras. Dräpos roll i folkdräktsfären kan då, genom 

en applicering av det existentiella historiebruket, vara en motreaktion på det politisk-

pedagogiska bruket för att behålla traditionen, gemenskapen och sammanhanget i gruppen. 

5.3.4 Dagens användning av huvudbonad i en historisk kontext  

I intervjuerna har flera intervjupersoner lyft den historiska användningen av huvudbonad som 

en komplex fråga. Idag är användning av huvudbonad, både inom folkdräktsanvändande och 

samhället i stort, omstridd. Historiskt skulle huvudbonaden se olika ut i form av hätta eller klut 

beroende på om kvinnan var gift eller ogift. I vilket fall så var det viktigt att kvinnan skulle 

täcka håret. Intervjuerna har visat att intervjupersonerna tror att det finns en okunskap om just 

detta och att denna okunskap kan leda till oförståelse för de som bär huvudbonad idag. Att 

huvudbonaden har varit viktig även i den traditionellt svenska historien skulle kunna vara en 

del i att skapa förståelse för de som använder huvudbonad idag. Flera av informanterna menar 

att man kan lära sig något om dagens samhälle och människorna som lever i det genom att lära 

sig mer om folkdräktens historia.  ”Det är länge sedan kan ni tycka, du som är ung. Men det är 

inte så hemskt längesedan. De gamla tanterna gick alltid i en mörk schalett gärna. Och håret det 

skulle ju inte sticka fram utan ännu längre tillbaka så tog de ju socker och blötte.”60.  

Att skapa en polarisering mellan att kulturer där huvudbonad fortfarande används och dagens 

sekulariserade Sverige genom att medvetet inte lyfta en del av historien kan fungera som icke-

bruk. Att användandet av huvudbonad varit norm även i Sverige under många år är inget som 

lyfts i den politiska debatten. Till viss del är informanterna en del i denna typ av icke-bruk men 

i resonemanget, som informanterna för, kring att det är okunskapen som ligger till grund för 

oförståelsen finns ett moraliskt historiebruk. Genom att lyfta den historia som varit förtryckt 

kan kunskapen växa.  Om ett icke-bruk kan nämnas så borde också det ideologiska 
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historiebruket kunna appliceras men eftersom ingen av informanterna är intervjuade för att de 

bedriver en ideologi där folkdräkten får fungera som symbol fungerar det ej.  

5.3.5 Historia som egenvärde 

Historia som egenvärde och hur det kan väcka nyfikenhet och intresse är ytterligare en aspekt 

som behandlas i intervjuerna. Folkdräkternas historia kan skapa ett intresse för de människor 

som bar dräkt och hur de levt under århundrandes gång. Intervjuerna har visat att genom 

folkdräktens historia kan man lära sig mycket om den svenska allmogens historia. Flera 

exempel på olika överflödsförordningar och bestämmelser har lyfts av olika intervjupersoner. 

Intervjuerna visar på att dräkten fungerat som statusmarkör. De visade vilka som hade råd att 

klä sig i folkdräkt. De fattigare - drängar, pigor och torpare bar modekläder, det gjorde även 

handelsresande. Högtidsdräkterna under 1700-talet och 1800-talet var exklusiva för tiden och 

bara de rikaste bönderna hade råd att klä sig i den typen av folkdräkt som vi ser idag. 

Intervjuerna visar att denna typ av intresse för människorna som använde dräkt innan 

nationalromantiken kan ge en friare bild av folkdräktsanvändandet. Före nationalromantiken 

var folkdräkterna bara kläder, en individs hela garderob. Det betyder att det fanns en större 

variation inom folkdräkterna då än vad det gör efter nationalromantiken och framåt i tiden. 

Intervjuerna har visat att flera intervjupersoner tror att människor hela tiden haft en strävan att 

vilja ha det finaste och att kunna visa upp sin status. Intervjuperson 8 förklarar en sådan 

företeelse bland de dräkter som hon arbetat med, i ett geografiskt område hade vita strumpor 

återfunnits till alla dräkterna förutom till en dräkt – till den dräkten var strumporna röda. 

”Förmodligen för att här var rikare jordbruksbygd, bönderna var lite rikare. Dom köpte röd färg 

och färgade sina strumpor och gick omkring och snofsade lite”.61 Denna typ av statusmarkering 

kan ge förklaringar till varför dräkter ser olika ut och hur olika delar av allmogen levde under 

sent 1700-tal och 1800-talet.  

Att se historian som egenvärde är viktigt för flera av informanterna. Att lära sig mer om hur de 

människor som använde folkdräkt levde och vilka bestämmelser som berörde dem syftar till ett 

moraliskt historiebruk tillsammans med ett vetenskapligt historiebruk. För att lära sig mer om 

hur människor levde behövs ett vetenskapligt historiebruk för att skapa en grund att stå på. Att 

utifrån den grund som skapats i ett vetenskapligt historiebruk lyfta den historia som tidigare 

inte varit uppmärksammad sker ett moraliskt historiebruk.  
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5.3.6 Den geografiska aspekten 

En annan aspekt som intervjuerna visat på och som är viktig ur ett historiskt perspektiv är den 

personliga relationen till folkdräkter i stort eller en viss dräkt. Alla intervjupersoner har uttryckt 

att man får välja en dräkt som man tycker är fin och det är ingen som kan bestämma över vilken 

dräkt man väljer, dock tycker några av informanterna att det är viktigt med någon form av 

koppling till den dräkten man väljer.62 Samtidigt uppfattar flera av informanterna att i dagens 

val av folkdräkt är den personliga anknytningen till ett visst geografiskt område viktigt. De 

intervjupersoner som arbetar med rådgivning eller kurser uttrycker att de som vill införskaffa 

sig en folkdräkt och som inte ägt någon sedan tidigare ofta söker sig tillbaka till ett geografiskt 

område där en folkdräkt finns och som på något sätt betyder något för dem. Det kan vara 

släktband, barndomsminnen eller hemort som kan skapa en form av tillhörighet och då väljs 

den dräkten i större omfattning.63 Även de intervjupersoner som uppger att man får välja helt 

fritt vilken dräkt man vill bära, utan koppling till dräkten, så uttrycker de att man kan få frågan 

om varför man bär just den dräkten och hur anknytningen till det geografiska området ser ut.64 

Intervjuerna visar att det bland folkdräktsanvändare finns en uppfattning om att folkdräkten på 

något sätt ska vara en geografisk förankring för användaren.  

På detta sätt är det möjligt att knyta ett lokal-ideologiskt historiebruk till valet av folkdräkt. De 

lokala geografiska områden som dräkterna tillhör är specifika och dräkterna kan ge området 

positiva egenskaper och värderingar. För de som vill införskaffa sig en folkdräkt kan bygden 

som den kommer ifrån bli en viktig del av valet. Anknytningen till området har visat sig vara 

viktigt. I detta kan även ett existentiellt historiebruk appliceras. Att informanterna uppgett att 

den geografiska anknytningen är viktig för individen i valet av dräkt ger ett kombinerat 

historiebruk där både det lokal-ideologiska historiebruket och det existentiella historiebruket 

spelar in i individens identitetsskapande och förhållande till historien. Bruket av dräkterna står 

för marknadsföring av den egna bygden och det skapar ett identitetsskapande.  

I arbetet för att tillgängliggöra folkdräkter och stödja folkdräktsanvändning ger informanterna 

uttryck för att använda sex av Karlssons historiebruk. De två som inte går att applicera är det 

ideologiska historiebruket och det kommersiella historiebruket.   

  

                                                           
62 Intervjuperson 6, 7, 8 
63 Intervjuperson 2, 5 
64 Intervjuperson 5  
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6. Slutdiskussion  
För informanterna är folkdräktens historia viktig, dels för att kunna förstå och orientera sig i sin 

samtid, dels för att värna om folkdräktens bevarande. Gemensamt för samtliga informanter är 

att folkdräktens historia är viktig för folkdräktens bevarande och för att lyfta allmogens historia. 

Informanterna uppger att dagens användning av folkdräkt till viss del fortfarande relateras till 

någon form av historisk användning, om den skett på 1700-talet eller på 1970-talet är mindre 

viktigt. Några av informanterna är mer traditionella i sin inställning till hur dräkten ska 

användas idag medan andra informanter gärna ser en friare användning av folkdräkten. 

Intervjuerna har visat att alla informanter tycker att det är okej att använda folkdräkten som 

man vill men det betyder inte, för en del av informanterna, att det är så dräkten ska användas. 

Några av informanterna förhåller sig alltså mycket medvetet till historien, och väljer noga hur 

de ska bära dräkten. De informanter som är lite mer liberala i sin uppfattning om hur folkdräkten 

kan användas förhåller sig kritiska till att det historiska ska influera dagens användning så 

mycket som den fortfarande gör.  

Vad det gäller folkdräktens möjliga politisering förhåller sig informanterna sig till det på tre 

olika sätt. Att ignorera försök till politisering är ett förhållningsätt. Att en viss användning av 

dräkten kan vara politisk men inte dräkten i sig är ett andra förhållningssätt. Att politiseringen 

av dräkten är en självklarhet eftersom politiseringen är en del av folkdräktens arv är ett tredje 

förhållningssätt. Resonemangen förda kring folkdräktens möjliga politisering är mycket 

spännande och öppnar upp för nya forskningsfrågor.  

Att applicera Karlssons historiebrukstypologi fullt ut på hur informanterna arbetar och använder 

folkdräkt har inte varit möjligt. Det ideologiska historiebruket har inte gått att applicera 

eftersom ingen av informanterna är en politisk aktör som använder folkdräkten som ett begrepp 

för att belysa ett ställningstagande. Ett kommersiellt historiebruk har inte heller helt kunnat 

applicerats eftersom ingen av informanternas huvudsyfte är att profitera på folkdräkterna. Ett 

icke-bruk har endast kunnat applicerats eftersom flera av informanterna resonerat kring 

kunskapsbristen kring huvudbonader och vad kunskapen kunnat göra. Ett politisk-pedagogiskt 

bruk har kunnat applicerats på det arbete som informanterna gör för att främja 

folkdräktsanvändande. Den politiska aspekten av det politisk-pedagogiska historiebruket går 

inte att applicera eftersom ingen av informanterna är politiskt aktiva. Ett lokal-ideologiskt 

perspektiv går att applicera eftersom folkdräkterna är sammanlänkande med olika geografiska 

områden. De tre bruk som genomsyrar informanternas arbete och uppfattningar är de 

existentiella, vetenskapliga och moraliska historiebruken. Det existentiella historiebruket svarar 
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på frågan varför folkdräktens historia är viktigt för informanterna. Det vetenskapliga 

historiebruket är viktigt för informanternas sökande av ny kunskap kring folkdräkterna och i en 

del av den förmedling som sker av denna kunskap. Det moraliska historiebruket sker i arbetet 

som informanterna gör för att lyfta fram den bortglömda historien – allmogens historia.   

Möjligtvis skulle ytterligare ett historiebruk behöva utformas för att kunna förklara alla de 

företeelser som aktörerna gör i en historisk kontext. Ett perspektiv som visar på förmedling av 

folkdräktens andemening som inte behöver vara förenklad utan tvärt om ett bruk som visar på 

den komplexitet som denna studie visat att folkdräktanvändandet innebär. Det politisk-

pedagogiska bruket fungerar inte att applicera fullt ut eftersom den typen av förenkling som det 

politisk-pedagogiska historiebruket kräver inte passar in på det som framkommit i intervjuerna. 

Att dela det politisk-pedagogiska bruket i två, en politisk del och en pedagogisk del underlättar 

till viss del appliceringen av historiebruket på det som framkommit i denna forskning. Dock är 

den förenklade delen av det pedagogiska bruket en svårighet eftersom flera av informanterna 

som deltagit i denna forskning vill visa på att bruket av folkdräkt är komplext. Ett pedagogiskt 

historiebruk skulle kunna vara ett bruk som fokuserar på tillgängliggörande utan ett större 

politiskt ställningstagande, där förmedling av tradition och de hantverkskunskaper som visat 

sig vara viktiga i denna forskning står i centrum.  

Denna forskning visar att uppfattningar kring folkdräktsanvändande förändrats sedan 

Centergran publicerade sin avhandling. Det är svårt att jämföra min forskning med den 

forskning som Centergran och Nylén presenterat eftersom omfattningen på min undersökning 

är mycket minde än den forskning som Centergarn och Nylén genomfört. Denna forskning har 

inte samma representativitet som både Centergran och Nylén har. Med detta i tanken går det 

dock att visa att uppfattningar om folkdräkter och dess användning kan ha förändrats sedan 

deras forskning genomfördes. Det tolkningsföreträde som både Centergran och Nylén visar på 

har inte synts i denna forskning. De menar att det är experterna som styr med en konservativ 

tanke och att det är användarna som har en liberal inställning till dräktanvändningen.65 Mitt 

arbete påvisar att det är de informanter som arbetar med folkdräkt på något sätt som har en mer 

liberal inställning till hur folkdräkten får användas medan de som använder folkdräkt i sin 

hobbyutövning är lite mer konservativa. Resultatet för denna forskning kan fungera som en 

nyansering av tidigare forskning och visa på att förnedring kan ha skett vilket gör att det är värt 

att forska vidare på. Att folkdräkten utsätts för en politiserad användning kan vara en del i att 

                                                           
65 Centergran 1996:265ff / Nylén 1947:223 
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en mer liberal inställning bland de som arbetar med folkdräkt. Om det finns fler sätt att använda 

dräkten på kan den inte nyttjas som exempelvis nationalistisk symbol på samma sätt som om 

det bara finns en rätt användning.  

Uppsatsen ”Folkdräkt är alltid rätt” fick sin titel efter intervjun med intervjuperson 6. Det var 

självklarheten i hennes svar när jag frågade varför folkdräktstraditionen är viktig som fångade 

mig. Under arbetets gång har jag funderat mycket på varför det inte finns särskilt mycket 

historisk forskning kring folkdräkter och hur de används eller forskning ur ett historiedidaktiskt 

perspektiv. Det är trots allt en trend som återkommit flertalet gånger de senaste 150-åren. 

Folkdräkter återspeglas ofta som ett kvinnligt attribut, och det syns i urvalet för denna uppsats. 

Kanske kan det vara så att dräkterna är till största del en del av kvinnohistorien och därmed 

bortprioriterats i historieskrivningen? 
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8. Bilaga 1  

8.1 Intervjuguide  
Fråga om inspelning. 

Informera om inspelningarna, anonymitet och korrekturläsning  

 

Hur länge har du varit intresserad av folkdräkter/hemslöjd? Hur skulle du beskriva ditt yrke?  

Hur arbetar ni på ditt jobb för att främja intresset för folkdräkter? 

 

Varför tycker du att det är viktigt att behålla folkdräktstraditionen? 

Tycker du att folkdräktens historia är viktig? Varför? 

 

Är det viktigt vilken dräkt man bär? Varför? 

Finns det regler kring användandet av folkdräkten? 

Får vem som helst använda vilken dräkt som helst? Varför? 

(Får man använda folkdräkten hur som helst? Varför?) 

Måste man använda alla delarna korrekt? 

 

Tycker du att folkdräkten är politisk? Varför? 

Vad tycker du om att använda folkdräkten i ett kommersiellt syfte? Exempelvis reklam? 

(Varför tror du att folkdräktsanvändandet har minskat i privatlivet de senaste 20 åren?) 

 

Hur tror du och hur önskar du att framtidens folkdräktsanvändande ser ut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


