
Deras klädstil med
viktorianska klän-
ningar och platåskor
väcker uppmärksam-
het vart de än går.
Kläderna uppskattas
speciellt bland barn
och äldre damer. 

Men för att kunna klä sig
enligt Lolita-stilen får de
skicka efter kläder från Ja-
pan eller sy egna.

Detaljerna är viktiga. Men
helhetsintrycket är lika vik-
tigt. Siluetten kännetecknas
av en klockformad kjol och
smal, högt sittande midja.
Det gäller också att göra rätt
kombinationer och att mat-
cha färger. Antikvitt kan ab-
solut inte blandas med
kritvitt. 

Men det är också väldigt
fritt att göra som man vill. 

– Lolitastilen växte fram
som en protest mot att mo-
det blev mer avklätt, berät-
tar 25-åriga Kalmarstuden-
ten Maria Sjöberg som för
sex år sedan fastnade för
Lolita-stilen. 

Och visst känns det på-
klätt med knästrumpor, ma-
melucker, långärmade blu-
sar och kjolar eller klän-
ningar som stannar strax
ovanför knäna. 

– Jag har varit inne på
goth-svängen och alternati-
va modestilar och har alltid
varit intresserad av mode
som inte är jeans och t-shirt.
I Lolita-stilen finns allting

jag gillar med färger och det
gothiska och jag älskar pla-
tåskor, säger Maria.     

När hon upptäckte Lolita-
stilen var det svårt att hitta
information om kläderna. 

– Det fanns bara japanska
sidor på internet, där det
stod på japanska. Det fanns
inget på engelska. 

Forum på nätet
Att få tag på kläder var

nästan ännu svårare. 
Efter ett tag växte intres-

set utanför Japan för
klädstilen, och i takt med
det uppstod olika internet-
forum där Lolita-intressera-
de kunde diskutera kläder-
na. 

Maria Sjöberg lärde känna
kusinerna Sofia Bergstrand,
22 år från Karlskrona och
Frida Sandell, 22 år från

Ryd, genom ett svenskt Lo-
lita-forum på internet. 

Till en början sydde Sofia
en del kläder till sig själv
och till Frida. 

Nu har de större klädmär-
kena inom Lolitastilen bör-
jat sälja kläder via internet.
Det händer också att väster-
ländska tjejer som bor i Ja-
pan säljer kläder vidare till
utlandet.  

– Jag tror att Sverige är
för litet för att det ska öpp-
na en butik som säljer Loli-
ta-kläder. Det finns inte en
tillräckligt stor kundkrets
här, säger Sofia. 

Men det händer att det
finns komplement i de
svenska butikerna. En blus,
ett par strumpor eller skor
kan användas till de Japan-
importerade kläderna.

Sofia har alltid gillat att klä

upp sig och kör Lolita-stilen
när hon vill vara fin. 

– Det är inte så att jag går
och köper mjölk i de här klä-
derna utan jag har dem vid
lite finare tillfällen.

Drömmer om Japan
Trots intresset för den ja-

panska klädstilen har det
inte blivit någon Japan-resa
för någon av dem, men
drömmen finns att åka dit
för att shoppa och uppleva
den japanska kulturen. 

Och intresset för Lolita-
stilen kommer nog att
hänga i. 

– Jag kommer att ha stilen
så länge den gör mig glad,
säger Maria.

De tror att stilen på något
sätt kommer att finnas kvar
som ett element i deras sätt
att klä sig.

– Jag tror inte att jag kom-
mer att tröttna på den. Det
handlar nog snarare om att
jag kommer bli för gammal
för den, säger Sofia. 

Maria, som kan gå Lolita-
klädd till föreläsningarna på
högskolan, har märkt att
Kalmarborna tittar nyfiket
på henne. 

– Överlag tycker de flesta
att jag är fin. Äldre damer
säger alltid att jag är fin och
barnen älskar det. De tycker
att man ser ut som en prin-
sessa eller seriefigur, säger
Maria. 

Och det räcker med att de
går utanför dörren för att
dra blickarna till sig. 

– Åh, vad fina ni är flick-
or, utbrister en förbipasse-
rande kvinna. 
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Som prinsessor eller seriefigurer

FAKTA/Lolita
P Japansk subkultur som

uppkom på 1980-talet. 
P Lolita bygger på olika

klädstilar för flickor och
kvinnor. 

P Klädstilarna har rötter i
viktorianskt mode men
har också inspirerats av
punkstilen. 

P Inom Lolita finns flera
subgenrer, bland annat
Gothic lolita som präglas
av viktoriansk elegans
med kläder som ofta är
svarta och vita, har
mycket spets, volanger
och rosetter. Sweet lolita
kännetecknas av flickak-
tighet med rosa, blå eller
vita klänningar med vo-
langer och spets. Håret
ska gärna vara lockigt.
En sweet lolita ska likna
en ängel.

P Lolitastilen i Sverige an-
knyter till den japanska
fascinationen för det
gulliga och söta. 
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I Japan hade de smält in i gatubilden men i Kalmar väcker de uppmärksamhet. Frida Sandell, Sofia Bergstrand och
Maria Sjöberg klär sig enligt den japanska Lolita-stilen. FOTO: ULRIKA BERGSTRÖM

Det ska vara platåskor
eller skor med rundare tå
och klumpiga klackar.

Detaljerna är viktiga, från topp till tå. En omsorgsfullt
fixad frisyr hör till. 

En hatt kan vara en bety-
delsefull detalj.

Väskan är ett viktigt
attribut.

Färgerna ska matchas.
Allt från skor till väskor
ska gå i samma färger
som kläderna.

De större japanska kläd-
märkena inom Lolitasti-
len säljer numera kläder
via internet.

Spets och broderier är vanliga på klänningarna.


