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Förord 

 
Uppsatsen är skriven som ett examensarbete på kandidatnivå inom marknadsföring vid 

Företagsekonomiska Institutionen på Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. En kvalitativ studie 

har gjorts och baserades på tio semistrukturerade djupintervjuer med modeintresserade.  

Vi vill rikta ett stort tack till alla intervjupersoner som har tagit sig tid att delta i vår studie. Det var 

väldigt intressant att få höra de personliga åsikterna som var oerhört betydelsefulla för oss för att kunna 

genomföra studien.  

 

Vi vill också speciellt tacka vår handledare Clara Gustafsson som har gett oss stöd och vägledning 

under hela arbetets gång.  
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Sammanfattning 
Examensarbetets titel: ”Less is more” – En studie om Scandi Styles betydelse utifrån ett 

konsumentkulturperspektiv 

 

Seminariedatum: 2017-01-12 

  
Kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå 

  
Författare: Jessica Holmqvist, Petter Neldemo, Lisa Örtegren 

  
Handledare: Clara Gustafsson 

  
Nyckelord: Ambi-Brands, Consumer Culture Theory, Consumer Identity Projects, Fashion Theory, 

Style Codes, Group Identity 

  
Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka hur Scandi Style uttrycks och, med utgångspunkt från CCT 

och Fashion Theory, studera hur denna modestil kan användas för att skapa en unik och social identitet. 

  
Metod: En kvalitativ studie har gjorts i uppsatsen, som har baserats på ett hermeneutiskt 

tillvägagångssätt tillsammans med etnografiska inslag. En deduktiv forskningsansats med induktiva 

komponenter tillämpades. Data samlades in  från semistrukturerade djupintervjuer, vetenskapliga 

artiklar, böcker, webbsidor och tidningsmagasin. 

  
Teoretiska Perspektiv: Med utgångspunkt i CCT, har teorier om Consumer Identity Projects och 

Fashion Theory utforskats, med fokus på ambi-brands, stilkoder och gruppidentitet. 

  
Empiri: Resultatet från tio djupintervjuer med modeintresserade individer har skapat studiens 

empiriska underlag, vilken analysen baserats på. 

  
Resultat: Genom analys av det empiriska underlaget, har nya bidrag till området CCT upptäckts. Den 

mest framträdande  insikten var att Scandi Style kan anammas för att uttrycka en stor mängd av olika 

behov av att vara unik och olika personligheter. En annan upptäckt var att den unika identiteten inom 

Scandi Style kan skapas med influenser från andra stilar.   
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Abstract 
Title: “Less is more” – Examining the Significance of Scandi Style Through a Consumer Culture 

Perspective 

 
Seminar date: 2017-01-12  

 
Course: FEKH29, Business Administration: Bachelor Degree Project in Marketing Undergraduate 

Level, 15 credits. 
  
Authors: Jessica Holmqvist, Petter Neldemo, Lisa Örtegren 

  
Advisor: Clara Gustafsson 

  
Key words: Ambi-Brands, Consumer Culture Theory, Consumer Identity Projects, Fashion Theory, 

Style Codes, Group Identity  

  
Purpose: The purpose of this essay is to observe how Scandi Style appears and, with Consumer 

Culture Theory (CCT) and Fashion Theory as a basis, examine the usage of this fashion style to obtain 

a unique and social identity. 
 
Methodology: A qualitative study has been generated, based on a hermeneutic approach with 

ethnographical elements. The scientific approach was deductive with inductive features. The data 

emanates from semi-structured in-depth interviews, scientific articles, books, websites and magazines. 

 
Theoretical perspectives: Centered around CCT, theories within Consumer Identity Projects and 

Fashion Theory have been researched, focusing on theories regarding ambi-brands, style codes and 

group identity.  
 
Empirical foundation: The results from ten in-depth interviews with fashion conscious individuals 

construct the empirical foundation of the study, which the analysis is based on.  
  
Conclusions: Through analysis of the empirical foundation, new contributions to the field of CCT have 

been discovered. The most striking insight was that Scandi Style can be adopted to express a distinctive 

variation of needs of uniqueness and personalities. Another finding is that an unique identity within 

Scandi Style, can be created with influences from other styles.   
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Begreppsdefinition  
Följande begrepp som presenteras i Tabell 1 kommer att användas genomgående i uppsatsen, varför det 

blir relevant att förklara dem. 

 

Begrepp Definition 

Mode  “A prevailing custom or style of dress, etiquette, procedure; a 

shared and internalized sense of the midish style of time.” (Craik, 

2009, s. 3) 

Stil “A combination of silhouette, construction, fabric, and details that 

make the performance of an outfit distinctive.” (Craik, 2009, s. 3)  

Stilkod  “[...] an assemblage of material resources, used as props to 

support actions and behaviours that communicate style identity, 

and membership.” (Elliot & Davies, 2006, s. 159)  

Differentieringsattribut “[...] differentiating from in-group members on a uniqueness 

attribute (e.g., color) to satisfy needs for uniqueness.” (Berger, 

Chan & van Boven, 2012, s. 290) 

Medlemskapsgrupp “[...] groups to which an individual currently belongs (e.g., a 

family, a peer group, one’s gender group). This is a type of positive 

reference group that the individual belongs to, identifies with, is 

attracted to, and feels psychologically involved with.” (Dahl & 

White, 2006, s. 404) 

Aspirationsgrupp “[...] positive groups that the individual identifies with and is 

attracted to, but also that the individual aspires to be member of 

(e.g., celebrities, a desired social group membership, etc.” (Dahl & 

White, 2006, s. 404)  
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Begrepp Definition 

Dissociativ grupp  “[...] are those groups an individual wishes to avoid being 

associated with and ‘disidentifies’.” (Dahl & White, 2006, s. 404) 

Ambi-brands “[...] those flexible brands that draw upon culture, advertising and 

play different roles.” (Brown, 2006, s. 64)  

Konsumentkultur “[...] social arrangement in which the relations between lived 

culture and social resources, and between meaningful ways of life 

and the symbolic and material resources on which they depend, are 

mediated through markets.” (Arnould & Thompson, 2005, s. 869) 

Kulturellt kapital  “The relative power or status associated with a particular cultural 

idea, style, or artefact, and (by extension) of the people who choose 

to associate themselves with it.” (Harper-Scott & Samson, 2010, s. 

58) 

Tabell 1. Översikt av begreppsdefinitioner. (egen tabell) 
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1. Inledning 
I denna inledande del presenteras bakgrunden och problemformuleringen till vår valda empiriska inriktning, 

Scandi Style. Sedan följer studiens frågeställning och syfte. Vald avgränsning och disposition presenteras sist i 

avsnittet.   

1.1 Bakgrund 

Bloggar, sociala medier, modemagasin; idag kommer information om mode och kläder från flera olika 

håll. Men det går tydligt att urskilja att en viss stil är framträdande på dessa plattformar. Denna stil går 

också att lägga märke till om man går runt i en klädbutik, som idag i stor utsträckning präglas av en 

viss typ av kläder som har inspirerats från samma region, Skandinavien. Stilen kännetecknas av 

minimalistiska kläder i naturnära färger, med fokus på detaljer, kvalitet och material (Claus Demina, 

2016). Det går också att urskilja ett gemensamt mönster mellan könen inom den skandinaviska stilen, 

då plaggen till stor del liknar varandra (se Bilaga 1 & Bilaga 2). Basgarderoben har helt enkelt lyfts 

fram, där designervarumärken som Acne Studios och Filippa K har varit drivande aktörer (Svenska 

institutet, 2016).  

 

Skandinavisk design växer sig idag allt starkare på den globala marknaden och stilen benämns ofta som 

Scandi Style (Ferrier, 2016). Utländska populärkulturella magasin har skrivit om stilen och sagt att 

“There’s a lot of talk of the Scandinavian Look in fashion right now.” (Yasmin, 2016) och 

“[...]“Scandi” is everywhere.” (Ferrier, 2016). Vidare säger stora modemagasin som StyleBy (Bergh, 

2016) att det skandinaviska modet är mer än bara något tillfälligt där basplagg med hög kvalitet lyfts 

fram och ska hålla över tiden.  

 

Mode är uppbyggt av kulturella normer vilka bygger på att vi ser oss som både individer och 

medlemmar av en grupp. Människor söker därmed både en social och unik identitet genom sin stil 

(Craik, 2009). Dessa identiteter kan i dagens konsumentkultur uttryckas genom kläder. Detta då 

konsumtion har blivit mer än bara något man gör för att få tillgång till funktionen av en produkt. Det 

har istället blivit en symbolisk handling. (Wattanasuwan, 2000) Individer kommunicerar i en 

konsumentkultur därmed sina identiteter genom vad de har på sig.  

 

En gren som inom konsumentforskningen behandlar konsumentkultur kallas Consumer Culture Theory 

(CCT) (Arnould & Thompson, 2005), ett relativt nytt begrepp. CCT utgår från relationen mellan 
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marknaden, produkters kulturella betydelser och konsumenters konsumtion av dessa. Kultur ses här 

som något varierande och föränderligt, snarare än något enhetligt. CCT ser att konsumenter har många 

resurser på marknaden för att forma och skapa både en unik och social identitet. (Arnould & 

Thompson, 2005) 

 

CCT kan delas upp i fyra kategorier, varav den som kommer att användas i uppsatsen är Consumer 

Identity Projects. Utifrån detta perspektiv ses konsumenter som skapare och sökare av sin identitet 

(Arnould & Thompson, 2005). I likhet med Wattanasuwan (2000), menar Arnould och Thompson 

(2005) att konsumenter använder marknaden som en källa för att hitta symboliska produkter, som 

exempelvis kläder, och med hjälp av dessa skapa sin identitet.  

1.2 Problemdiskussion  

Inom Consumer Identity Projects nämns hur konsumenter är ambivalenta och har svårt att med hjälp av 

konsumtion finna en rak väg att gå för att nå målet om en sammanhängande identitet. Konsumenterna 

kompenserar därför mellan olika ideal och produkter, som till synes inte borde fungera tillsammans, för 

att finna en lösning på individens problem att hitta en enhetlig identitet. (Arnould & Thompson, 2005)  

 

Ett av problemen inom konsumentforskningen är att individer samtidigt som de söker efter en unik 

identitet också vill passa in i den sociala normen. Samtidigt som mode och individens klädval ska vara 

särskiljande och användas för att sticka ut, så är något som driver mode därmed också en strävan efter 

en social tillhörighet, vilket är en paradox. (Haytko & Thompson, 1997) Denna paradox är intressant att 

undersöka, och se hur Scandi Style kan användas för att skapa både en unik och social identitet.  

 

Vidare menar Berger, Chan och van Boven (2012) att människor kan assimileras till sin grupp och 

parallellt också skapa en unik identitet inom gruppen. Den sociala identiteten skapas genom att 

använda sig av identitetssignaler som associeras med en stil medlemskapsgruppen har, vilket kan kallas 

stilkoder (Elliot & Davies, 2006). Individer har således en strävan efter att nå en grupptillhörighet, och 

därmed också distansera sig från andra grupper. Det finns även en motsatt strävan där individer 

samtidigt vill skapa en unik identitet inom gruppen med hjälp av unika attribut som benämns 

differentieringsattribut (Berger, Chan & van Boven, 2012). Att studera vilka stilkoder och 

differenteringsattribut som finns inom Scandi Style, kan således ge en förståelse till hur den egna och 

sociala identiteten utformas inom stilen.  
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Det har tidigare forskats kring hur skandinaviska modevarumärken har nått stor framgång under den 

senaste tiden och hur Skandinavien har blivit sedd som en erkänd aktör inom modevärlden. Men det 

har då studerats ur ett mer industriellt perspektiv (Riegels Melchior, 2011), och även från 

skandinaviska modeföretags egna åsikter om deras framgång (Svengren Holm & Tijburg, 2013). Det vi 

ser saknas inom ämnet är forskning kring hur den skandinaviska stilen har blivit populär ur ett 

konsumentkulturperspektiv. Här finns en lucka som vi vill bidra till att fylla ut.  

 

Då människor vill uttrycka sig genom konsumtion av kläder och mode (Craik, 2009), varför har just 

Scandi Style, med sitt enkla uttryckssätt, blivit populär för att skapa en unik och social identitet? Detta 

blir intressant att studera av flera anledningar. Scandi Style är för det första aktuellt och som nämnt 

ovan tämligen outforskat, vilket gör det spännande ur ett teoretiskt perspektiv. Dessutom kan det vara 

praktiskt intressant utifrån ett marknadsföringsperspektiv, för att få större insikt i hur konsumenter 

anammat stilen och kläder som kommer med den.  

 

Då mode kan ses som ett konsumentkulturellt fenomen (Craik, 2009), används CCT som verktyg i 

denna uppsats. Vi tar utgångspunkt i Consumer Identity Projects, för att analysera hur Scandi Style kan 

användas för att uttrycka en identitet och komma med ett kunskapsbidrag inom teorin. CCT är som 

nämnt ett relativt nytt begrepp, vilket gör det intressant i dagens konsumentforskning. Vidare kommer 

Fashion Theory användas som verktyg för att förstå Scandi Style. Eftersom att vi kommer att utgå från 

konsumentkulturforskning är det också relevant att ta in teori från annan forskning, såsom Fashion 

Theory i vårt fall. Att ta in synsätt från andra forskningsgrenar är ett vanligt tillvägagångssätt inom 

CCT. Detta har lett oss fram till vår frågeställning nedan.  

1.4 Frågeställning 

Hur uttrycks Scandi Style och hur har stilen blivit så populär för att uttrycka en unik och social 

identitet, ur ett CCT- och Fashion Theory-perspektiv?  

1.5 Syfte  

Uppsatsens syfte är att undersöka hur Scandi Style uttrycks och, med utgångspunkt från CCT och 

Fashion Theory, studera hur denna modestil kan användas för att skapa en unik och social identitet.  
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1.6 Avgränsning  

För att inte ämnet ska bli för brett har vi gjort en viss avgränsning. Vi kommer att se till hur 

skandinaviskt mode har blivit ett populärt uttryckssätt för sin identitet, baserat på åsikter från unga 

vuxna som just nu bor och lever i Sverige (specifikt i Lund med omnejd av praktiska skäl). Vi kommer 

inte att inrikta oss på att jämföra skillnader mellan könen, då Scandi Style är lika intressant ur både ett 

kvinnligt som manligt perspektiv. Detta då vi ser ett lika stort intresse från båda håll för denna stil, och 

plaggen är likartade för män och kvinnor. Vi kommer inte se till hela den skandinaviska kulturen, utan 

till den skandinaviska klädstilen. Detta för att få ett djup i vår studie. Inom Consumer Culture Theory 

har vi fokuserat på området Consumer Identity Projects då det behandlar identitetsskapande som passar 

vårt syfte. Inom Fashion Theory avgränsar vi oss till hur stilar skapas i ett socialt sammanhang utifrån 

konsumenter och hur det hör ihop med identitetsskapande. Fokus läggs därmed inte på hur industrin 

och distributionskedjan påverkar modet.  

1.8 Disposition 

Rapporten delas härifrån upp i följande områden: 

 

Metod - tillvägagångssätt för arbetet har skrivits kontinuerligt för att ge en tydlig och klar bild över hur 

vi gått tillväga under studiens gång.  

 

Teori - utvalda teorier hjälpte oss på vägen för att besvara syftet med uppsatsen. Teorier är beskrivna 

från både CCT och Fashion Theory, och här förklaras även Scandi Style.  

 

Analys och Empiri - resultat från intervjupersoner, och sammankoppling med teorierna från föregående 

avsnitt. Analys av vad intervjupersonerna sagt som dels går ihop med tidigare forskning, men även nya 

resultat som upptäckts utifrån vår kunskap av CCT med invävda inslag av Fashion Theory.  

 

Diskussion - personliga reflektioner kring vad analysen visade. Dessutom diskuteras studiens 

begränsningar.  

 

Slutsats - syftet och frågeställningen besvaras och de viktigaste upptäckterna baserat på intervjuanalys 

behandlas.  
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2. Metod 
I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet för att besvara frågeställningen. Vi kommer här att förklara 

hur vi har härlett vårt tillvägagångssätt med hjälp av forskningsmetod, forskningsansats, vetenskapligt 

förhållningssätt, datainsamlingsmetod och analysmetod. Den teoretiska referensram som används i 

studien och vilka för- och nackdelar valda teorier kan ge arbetet kommer också att redogöras för. 

Vidare, presenteras också hur vi har baserat urvalet och trovärdigheten i undersökningen utefter valet 

av kvalitativ metod. Inledningsvis beskrivs vår förståelse till den valda empiriska inriktning. 

2.1 Förförståelse  

Vår förförståelse till klädstilar och mode var lika hos alla tre. Vi ansåg för det första att mode är något 

spännande som vi har ett intresse för. Dessutom såg vi det som en form av uttrycksmedel, för att kunna 

skapa sig en egen identitet, samtidigt som stilar och varumärken också kan skapa en form av 

grupptillhörighet. Genom denna tankegång, tänkte vi således att mode och stilar uttrycker olika former 

av livsstilar, där en person kan förmedla sin självbild. Vidare såg vi på mode som något som kan 

användas för att kommunicera ut en önskvärd person utan att egentligen leva upp till denna identitet. 

Samtidigt som vårt valda ämnesområde kan anses som diffust och ytligt i vissa kontexter, ansåg vi att 

mode också syns märkbart i vårt samhälle, då kläder kan placera människor i olika fack och i sociala 

roller.  

 

Baserat på vår förförståelse var det under arbetsgången viktigt att ta i beaktning att vi inom detta 

område kunde bli styrda av vår subjektivitet. Detta eftersom vi själva är intresserade av mode och 

därmed kan ha egna uppfattningar kring området, vilket kunde påverka analys och hur vi drog våra 

slutsatser. Emellertid, kunde även vår subjektivitet bidra till större förståelse kring valda teorier och att 

vi även lättare kunde sätta oss in i intervjupersonernas situation.  

2.2 Teoretisk referensram 

Enligt Bryman och Bell (2013) ska teorier och begrepp värderas utefter arbetets problemformulering, 

genom att titta på hur begrepp kan användas inom den empiriska inriktningen som ska studeras. Inom 

vårt ämnesområde mode med empirisk inriktning mot Scandi Style valde vi att fokusera på två 

teoretiska utgångspunkter, vilka är CCT och Fashion Theory. Anledningen till att vi valde dessa är för 
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att vi ansåg att de var relevanta utifrån vår problemformulering, då CCT kunde bidra till förståelse 

utifrån ett konsumentkulturellt perspektiv.  

CCT är uppdelat i fyra huvudområden beskrivna av Arnould och Thompson (2005) som visar CCT:s 

roll för att förstå konsumentbeteende. Dessa är Marketplace Cultures, The Sociohistoric Patterning of 

Consumption, Mass-Mediated Marketplace Ideologies and Consumers´ Interpretive Strategies och 

slutligen det begrepp som vår teori grundar sig i, Consumer Identity Projects.   

  
Consumer Identity Projects beskriver konsumenter som identitetsskapare i ständig sökning efter 

symboler som kan ge bidrag till deras identitet (Arnould & Thompson, 2005). Consumer Identity 

Projects tar grepp om hur den individuella konsumenten tänker och handlar med hjälp av symboler, 

något som blev tillämpligt just på studier om mode. Andra teorier inom CCT tar antingen inte hänsyn 

till konsumenten som individ, eller så var frågeställningarna som teorin kunde besvara inte relevanta 

för vår uppsats. Consumer Identity Projects tar inte upp skillnader i sociala strukturer vilket därmed 

uteblev ur arbetet, men fördelarna övervägde nackdelarna när det fanns en möjlighet att studera 

konsumenten ur ett individperspektiv. Begrepp från Consumer Identity Projects tillämpades också för 

att bredda vårt synsätt, få olika infallsvinklar och fördjupa förståelsen för området.  

 

Utgångspunkten för arbetet låg inom CCT och Consumer Identity Projects, men det var också av stor 

vikt att även använda oss av Fashion Theory i vårt arbete. Fashion Theory går att applicera på CCT och 

kunde smidigt användas i arbetet för en ökad förståelse. Teorierna från Fashion Theory beskriver hur 

mode kan användas för att uttrycka en identitet, vilket blev relevant för studien. Dessa teorier hjälpte 

oss att skapa en förståelse för hur Scandi Style kunde användas för att uttrycka sin identitet. Begrepp 

från Fashion Theory kunde således användas som en utvidgning av CCT för att förstå hur kläder kan 

brukas som ett uttryckssätt av en identitet.  

2.3 Forskningsmetod 

För att undersöka hur Scandi Style blivit populärt som uttryckssätt för en identitet, ur ett CCT- och 

Fashion Theory-perspektiv, användes en kvalitativ metod. I denna metod handlar det om att tolka och 

förstå verkligheten genom att studera hur deltagarna subjektivt uppfattar sin verklighet (Holme & 

Solvang, 1997). Studiens syfte är explorativt och vi grundade vår studie genom att förstå 

intervjupersonernas subjektiva verklighetsbild med utgångspunkt från ett konsumentkulturellt 

perspektiv. Därmed var en kvalitativ studie lämpligast. Vidare gav den kvalitativa metoden en djupare 
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förståelse för konsumenternas upplevelser. En kvantitativ metod ansågs inte lämplig för att besvara vår 

frågeställning, då denna inte skulle ge samma djupa uppfattning om konsumenternas syn på Scandi 

Style. Detta då kvantitativ metod snarare handlar om att kunna mäta och generalisera ett fenomen och 

synen på verkligheten är objektivistisk (Bryman & Bell, 2013). En nackdel med den kvalitativa 

metoden är att resultatet inte alltid går att generalisera (Bryman & Bell, 2013). Dock är inte detta syftet 

med denna studie och därmed ansågs det heller inte vara något hinder.  

2.3.1 Etnografiska inslag 

För att nå ytterligare förståelse för hur intervjupersonerna subjektivt förstår sin verklighet och hur de är 

påverkade av sin konsumentkultur, innefattade studien ett etnografiskt inslag. Etnografi handlar om 

studier av människor som tillhör vissa sociala eller kulturella grupper, samt deras beteenden (Madden, 

2010). Inslag av etnografi i vår studie var därför passande då vi studerade gruppen modeintresserade 

och deras sociala- och konsumentkulturella kontext. Hartman (2004) skriver att för att förstå individers 

tankegångar och det konsumentkulturella sammanhanget, observerar forskaren inom etnografin vad 

deltagarna gör och säger (Bryman & Bell, 2013). Detta för att den kommunikativa förmågan är central 

för tillhörigheten inom en grupp och det gäller att föra sig på ett visst sätt inom denna (Hartman, 2004). 

Detta var således av vikt för oss att studera för att nå förståelse för intervjupersonernas enskilda 

personligheter samt om de hade något gemensamt. Med det etnografiska inslaget tog vi också i 

beaktning sådant som låg bakom de ord de sade. Genom att vi noterade hur intervjupersonerna 

uttryckte sig och vilket kroppsspråk de hade, nådde vi en fördjupad insikt i deras sociala tillhörighet 

och syn på Scandi Style.  

 

När forskare studerar individer utifrån ett etnografiskt perspektiv ska forskaren se om det personer 

säger att de gör också stämmer överens med det de faktiskt gör (Hartman, 2004). För att få ett visst 

inslag av även detta i vår studie observerade vi också vad intervjupersonerna hade på sig. Detta för att 

se om den stil de beskriver att de har också överensstämmer med vad de faktiskt bar. Vi var dock 

medvetna om att vi bara iakttog ett klädval för en dag och det kunde således vara avvikande från vad de 

vanligen bär. Vi ansåg ändå att det i vårt fall gav en bra bild av personens stil, eftersom att stilen de 

beskrev stämde väl överens med vad de bar under intervjun hos alla deltagare. Dessutom visste vi hur 

flera av deltagarna brukar gå klädda då vi var bekanta med vissa av intervjupersonerna. För att 

organisera och på ett trovärdigt sätt kunna beskriva vad vi såg i våra observationer under intervjuerna, 
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skrev vi ner våra iakttagelser utifrån fyra kategorier. Dessa var kroppsspråk, språkbruk, reaktioner och 

kläder.  

2.4 Forskningsansats 

Det finns två olika typer av förhållningssätt till forskning och teori, vilka benämns som deduktiv- och 

induktiv ansats. Deduktiv ansats utgår från befintlig teori, vilket prövas i förhållande till en situation för 

att se om teori stämmer överens med prövade hypoteser. Induktiv handlar snarare om att genom 

observationer och undersökningar generera teori. (Bryman & Bell, 2013) Eftersom vi utgick från 

befintlig teori, med utgångspunkt från CCT och Fashion Theory, ansågs deduktiv ansats vara mest 

lämplig. Emellertid, baserades uppsatsen även på induktiva inslag. Detta då flera slutsatser skiljde sig 

från tidigare använd teori vilket genererade i nya insikter och ett nytt fenomen. Dessutom undersöktes 

Scandi Style ur ett konsumentkulturellt perspektiv, vilket tidigare inte gjorts.  

2.5 Vetenskapligt förhållningssätt 

Genom att se till vår förförståelse av mode som nämndes tidigare i metodavsnittet tyckte vi att det var 

intressant att undersöka Scandi Style. Detta då vi ansåg stilen vara relativt enkel och tystlåten i sitt 

uttryckssätt. Vi ställde oss därför i början fundersamma över hur denna stilen kan ha blivit så populär, 

utifrån ett konsumentkulturellt perspektiv. I arbetsprocessens början var våra åsikter gällande mode och 

klädstil till stor del lika. Emellertid märkte vi att vår syn skilde sig åt när det kom till Scandi Style. 

Petter ansåg att han inte kunde känna igen sig i denna stil på samma sätt som Jessica och Lisa kände att 

de gjorde. Alla tänkte också att stilen drog till sig en viss typ av människor. Att våra personliga 

uppfattningar kring Scandi Style skiljde sig åt under arbetsprocessen ansåg vi vara positivt. Detta 

eftersom att vi såg Scandi Style utifrån olika perspektiv, vilket ledde till ökad diskussion. Dessutom 

kan Lisa och Jessicas identifiering med Scandi Style gjort att vi lättare fick intervjupersonernas 

förtroende vilket kan ha skapat ärligare svar.  

 

Vidare hade vi till en början en tankegång om att varumärken spelade stor roll i hur människor väljer 

att uttrycka sin identitet och tillhörighet. Därför väcktes intresset av att titta på om Scandi Style kan ha 

blivit något som människor kan identifiera sig med, trots dess minimalistiska uttryckssätt och där 

varumärken vanligtvis inte kommuniceras utåt.  
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Efter arbetets gång har vi fördjupat vår förståelse om hur mode påverkar människor utifrån ett 

konsumentkulturellt perspektiv och fått större kunskap om Scandi Style och människors synsätt på 

denna stil. Empirin gav oss ytterligare insikt om våra förkunskaper om att passa in i ens omgivning och 

att samtidigt vilja sticka ut, vilket vi noterade gjordes framförallt genom att bära detaljer som mönster 

och accessoarer. Vidare hade vi innan insamlad empiri tänkt att personer är lika till sättet och har 

samma intressen inom samma stil. Emellertid fann vi under studien förståelse om att det inte stämmer i 

Scandi Style. Detta då vår empiri tydde på att människor med olika personligheter och behov anammat 

Scandi Style, men på olika sätt.  

 

Denna studie bygger på ett vetenskapligt perspektiv med ett hermeneutiskt förhållningssätt, som bygger 

på att förstå den bakomliggande meningen i det intervjupersonerna säger, snarare än vad som sägs 

(Holme & Solvang, 1997). Då syftet med uppsatsen är att förklara hur Scandi Style kan användas för 

att skapa en identitet utifrån ett konsumentperspektiv, behövde fokus ligga på att förstå 

intervjupersonernas synvinkel. Emellertid är det väsentligt att också ha ett yttre perspektiv, så att 

individerna som studeras både kan förklaras och förstås (Holme & Solvang, 1997). Detta gjordes för att 

kunna skapa en helhetsbild av de som studerats. Vi skapade oss därför en förståelse för det 

underliggande i intervjupersonernas syn på sin omgivning och mode, och även sett i hur de beskriver 

denna uppfattning. Detta synsätt ansåg vi vara relevant för oss, eftersom vi utifrån ett 

konsumentkulturellt perspektiv skapade en förståelse för individers egen verklighetsbild. Vi gav därför 

intervjupersonerna möjlighet till att med egna ord berätta om sin världsbild och syn på mode, för att 

förstå dem i sin kontext.  

 

Vi övervägde den positivistiska teorin som istället fokuserar på att undersöka orsakssamband och 

korrelationer (Hartman, 2004). Den positivistiska teorin ansåg vi dock inte passade för valt syfte. Detta 

förhållningssätt valdes därför bort till förmån för hermeneutik, eftersom att vi istället vill förstå det 

underliggande i intervjupersonernas subjektiva världsbild och försöka förklara detta.  

2.6 Undersökningsdesign  

Baserat på den kvalitativa metoden som denna studie bygger på har en tvärsnittsdesign använts för att 

samla in och analysera empiri. Enligt Bryman och Bell (2013) innefattar tvärsnittsdesign insamling av 

empiri vid en viss tidpunkt och från fler än ett fall, där samband mellan dessa undersöks. Vi ville 

undersöka konsumenter och samband mellan deras åsikter om mode. Därför ansåg vi att 



 
 

 17 

tvärsnittsdesign var mest lämplig, genom att utforma semistrukturerade intervjuer, vilka genomfördes 

under en femdagarsperiod. Den empiri som vi har fått ut har delats upp utifrån olika mönster och 

skillnader och analyserats genom vald teori. Fallstudiedesign ansågs inte relevant, eftersom denna 

bygger på att ett specifikt fall undersöks (Bryman & Bell, 2013). Eftersom detta arbete är tidsbegränsat 

blev inte heller en longitudinell design relevant, eftersom att undersökningen då baseras på att studera 

förändringar under en längre tidsperiod (Bryman & Bell, 2013).  

2.7 Insamlingsmetod för empiri 

Vår empiri grundar sig i primärdata som är specifikt insamlad från tio semistrukturerade djupintervjuer. 

Nedan presenteras hur urvalet och tillvägagångssättet vid intervjuerna gick till.  

2.7.1 Urval 

Inom kvalitativ studie är inte statistisk representativitet centralt och urvalet för intervjuer sker icke-

slumpmässigt (Holme & Solvang, 1997). Enligt Bryman & Bell (2013) används bekvämlighetsurval, 

snöbollsurval eller sannolikhetsurval vid kvalitativa studier. Bekvämlighetsurval innebär att man väljer 

ut de deltagare som uppfyller vissa kriterier (Bryman & Bell, 2013). Inledningsvis användes detta 

urvalssätt för att få intervjupersoner som var intresserade av mode.  

 

Våra urvalskriterier bestod av unga vuxna som intervjupersoner. Detta då man i denna åldern ofta har 

koll på vad som är populärt och också är mitt uppe i sitt identitetssökande då man är på väg in i 

vuxenlivet. Dessutom för att man i denna åldern ofta träffar mycket människor och kan influera 

varandra stilmässigt. Ett annat viktigt urvalskriterium var att intervjupersonerna skulle vara 

modeintresserade och relativt tidiga med att anamma stilar som Scandi Style. Då vår empiriska 

inriktning var Scandi Style, var ett annat urvalskriterium att intervjupersonerna enligt vår subjektiva 

syn skulle anammat denna stil. 

 

Dessutom avgränsade vi oss till att intervjua människor i Lund med omnejd, där flera av 

intervjupersonerna var studenter på Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. Detta på grund av 

praktiska skäl då vi kunde få in fler intervjuer på en och samma dag än om vi skulle behövt åka runt om 

i Sverige. Således, kan ett bekvämlighetsurval även påverka så att resultatet inte blir representativt 

(Hartman, 2004). Detta kan begränsa vår analys till att bara innefatta en viss sorts människor. Vi ansåg 
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att fördelarna med att intervjua människor numera boende i Lund med omnejd övervägde nackdelarna, 

då vi kan få in mer empiri på kortare tid. Dessutom har vi sett att Scandi Style inte bara är lokalt 

förankrat då vi noterat att stilen förekommer både i andra städer, och internationellt (Ferrier, 2016). 

Därmed höll vi fast i vårt val av att hålla intervjuerna i valt område. Då vi gjorde kvalitativa 

djupintervjuer ville vi ha några få intervjupersoners subjektiva åsikter om sin syn på mode och 

identitet. Vårt snäva urval av modeintresserade gjorde därmed att vi kunde komma fram till en 

trovärdig analys och slutsats.  

 

Vi började sökprocessen genom att annonsera om att vi sökte modeintresserade till djupintervjuer, på 

Lux och Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. Valet av platser baserades på att det enligt vår åsikt 

finns många människor där som vi noterat bär Scandi Style. Dock ändrade vi vår urvalsprocess 

eftersom att vi blev kontaktade av intresserade som ville delta i intervjun, som inte uppfyllde våra 

urvalskriterier. Därför valde vi istället att kontakta bekanta som vi ansåg passade in i våra 

urvalskriterier. Detta blev således ett bekvämlighetsurval. För att få ytterligare passande 

intervjupersoner som uppfyllde våra krav, använde vi oss även av snöbollsurval. Snöbollsurval innebär 

att forskaren initialt får kontakt med någon relevant person för frågeställningarna, för att därefter få 

hjälp med att få kontakt med andra (Bryman & Bell, 2013). Detta urvalssätt passade oss då vi ville hitta 

de bästa möjliga kandidaterna till våra intervjuer och vi inte var bekanta med tillräckligt många som 

passade våra urvalskriterier. Därmed kontaktade vi personer i vår närhet och frågade om dem kunde 

hjälpa oss att få kontakt med passande människor. Vi fick respons av elva personer genom båda 

urvalssätt, där en av dessa deltog i en pilotintervju. Vi ansåg att tio personer var ett rimligt antal för att 

erhålla vårt material. Fler personer kunde intervjuats, men transkriberingen och analysen hade då blivit 

för tidskrävande med tanke på den tidsperiod studien sträckte sig över. Dessutom ansåg vi att just tio 

personer var ett lämplig urval för att få in det material vi behövde för att besvara vårt syfte. 

 

Vi intervjuade således flera människor vi är bekanta med, men vi tror det var positivt eftersom att när 

vi hade en uppfattning om vem personen var kunde vi anpassa intervjufrågorna efter denne, såsom 

Bryman och Bell (2013) beskriver bör göras vid intervjuer. Dessutom kunde vi anpassa språkbruket till 

personen på ett trovärdigt sätt. En fördel var också att vi innan visste att de har ett modeintresse och 

anammat Scandi Style. De negativa effekter det kan ha med att vara bekant med personen är att det blir 

mycket löst prat som glider iväg från ämnet, vilket vi tog i beaktning. Men vi ansåg att fördelarna som 

nämnts ovan övervägde nackdelarna. En annan positiv aspekt som bekantskapen med några av 
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intervjupersonerna kan ha bidragit till, var att vi fick en mer öppen dialog med dem. Av etiska skäl 

valde vi att ge fingerade namn till alla intervjupersonerna. Nedan presenteras våra intervjupersoner i 

den ordningsföljd som intervjuerna hölls, nämnda vid förnamn och intervjulängd (se Tabell 2). 

 

Intervjuperson Ålder Längd på intervju 

Olle 24 år 62 minuter 

Elsa 23 år 59 minuter 

David 25 år 49 minuter 

Joel 22 år 46 minuter 

Sofie 25 år 56 minuter 

Amanda 21 år 41 minuter 

William  24 år  55 minuter 

Harald 24 år 53 minuter 

Maria 23 år  57 minuter 

Felix  25 år 37 minuter 

Tabell 2. Översikt över intervjupersoner. 

 

Intervjuerna genererade 203 sidor transkriberad text. Redan vid den fjärde intervjun såg vi tydliga 

kluster hos vad intervjupersonerna sa, men vi fick relevant empiri fram till och med den sista intervjun.  

2.7.2 Kvalitativ intervju 

Tio semistrukturerade djupintervjuer hölls. Denna typ av intervju ansågs vara flexibel då det finns 

teman och frågor som ska tas upp men intervjupersonen är fri att svara fritt och det finns möjlighet att 

ställa följdfrågor (Bryman & Bell, 2013). Vi ansåg att denna typ av intervju passade vårt syfte då vi 

ville ha intervjupersonernas subjektiva åsikter men vi har valt ett tydligt fokus, klädstil. Därmed fanns 

färdiga frågor till hands för att i viss mån styra intervjun åt valt ämne. Helt ostrukturerade intervjuer är 
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att föredra om det är viktigt att inte färga deltagarnas uppfattningar med färdigformulerade frågor 

(Bryman & Bell, 2013), men i och med vårt specifika ämne fann vi semistrukturerade intervjuer mest 

lämpliga.  

2.7.2.1 Utformning av intervjuguide 

Inför en intervju skriver Bryman och Bell (2013, s. 483) att en ska fråga sig “Vad måste jag veta för att 

kunna besvara mina olika frågeställningar?”. Vi har alltså konstruerat frågor som kan hjälpa oss att 

besvara vår frågeställning. Språket i frågorna är anpassat efter intervjupersonen i fråga och 

konstruerade för att inte vara ledande. Madden (2010) skriver också att det är av vikt att förstå 

språkbruket inom den grupp som studeras. Det var därmed till vår fördel att vi tillhörde samma 

åldersgrupp som våra intervjupersoner och själva är modeintresserade, då vi har liknande språkbruk 

som dem och således lättare kunde få intervjupersonernas förtroende.  

 

Då vi utförde semistrukturerade intervjuer lämnades också plats åt följdfrågor. Dels för att vi på så vis 

fick utförligare svar och också för att visa att vi som intervjuare var uppmärksamma på vad personerna 

sa. Vi ställde öppna frågor för att låta intervjupersonerna prata så fritt som möjligt och därmed få mer 

empiri, men samtidigt inbjudande för att styra diskussionen mot deras syn på sin stil.  

 

Enligt Bryman och Bell (2013) ska man också skapa ordning i de teman man ska undersöka så att 

frågor kan ställas utefter dessa. Intervjuguiden konstruerades därför utifrån vald teori. Vi ställde också i 

början av intervjuerna bakgrundsfrågor för att skapa en trevlig stämning och för att få insikt i hur 

intervjupersonerna är som personer.  Som nämnt anpassades frågorna efter person och situation. Vi har 

dock genomgående ställt de frågor som finns nedan och således fungerade de som en grund i 

intervjuerna. Hela intervjuguiden finns tillgänglig i Bilaga 3.  

 

Mode som kulturell roll  

- Har du alltid haft en liknande klädstil som du har idag? Om inte, vad är det som gjort att du 

börjat klä dig som du gör nu? 

- Trender kommer och går, hur är din relation till trender?  

 

 

Mode som identitet 



 
 

 21 

- Kan du beskriva din stil? 

- Vi pratade om att vi under början av utbytesterminen var väldigt måna om våra kläder för att vi 

ville skapa ett bra första intryck. Kan du berätta om någon specifik situation där du har velat 

uppfattas på ett visst sätt med hjälp av dina kläder?  

 

Mode som social roll 

- Var hittar du inspiration och tips till hur du klär dig?  

- Kan du berätta vad du skulle ta på dig en dag i skolan, på fest och på stan? 

 

Mode som symbol 

- Vad har du för favoritmärken/butiker du handlar, och varför köper du just dessa?  

- Berätta om någon typ av stil, varumärke eller plagg du aldrig skulle sätta på dig och varför.  

 

På slutet av intervjun visade vi ett kollage (se Bilaga 4) med olika personer som klär sig i Scandi Style. 

Bilderna togs ifrån Pinterest där vi använde sökorden “Scandi Style” och “Skandinavisk stil”, och från 

bloggare som är stora i Sverige. Bilderna stämde också överens med vår syn på Scandi Style. Vi ville 

med bilderna fråga dem vad de tycker om stilen och vilka associationer de får. Som tidigare nämnt var 

våra urvalskriterier människor som är modeintresserade och enligt vår subjektiva syn klär sig i Scandi 

Style. Således var förhoppningen att de skulle känna igen sig i de outfits som bilden visade för att 

bekräfta att de anammat  Scandi Style. Alla intervjupersoner kunde på något sätt känna igen sig i 

bilderna, vilket gör så att deras svar var användbara för vår studie av fenomenet Scandi Style. En fråga 

vi också ställde sist på intervjuerna var “Du får välja en outfit att ta med dig till ett femtongradigt 

London. Vad väljer du att ha på dig?” (se Bilaga 5). Det var också för att se hur väl intervjupersonerna 

anammat Scandi Style, men också för att skapa ett trevligt avslut på intervjun.  

2.7.2.2 Tillvägagångssätt vid intervjuer 

Under intervjuerna delade vi upp oss i tre olika roller. En hade en aktiv roll, som ställde huvudfrågor 

till intervjupersonerna. Vidare hade en person en passiv roll, vars uppgift var att ställa följdfrågor och 

se till att inget missades under intervjuns gång i enlighet med Bryman och Bells (2013) 

rekommendation för intervjuer. Vidare ansåg vi att fler intervjuare gjorde intervjusituationen mer 

avslappnad då det mer liknade ett samtal. De personerna som hade en aktiv och passiv roll var även 

noga med att inte ställa ledande frågor under intervjuerna. Detta eftersom att vi anser att det inte skulle 
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gett trovärdighet till vår empiri. Den tredje personen antecknade intervjupersonens kroppsspråk, 

språkbruk, reaktioner och kläder under intervjuns gång. På så vis fick vi in vårt etnografiska inslag. Vi 

växlade mellan dessa roller under våra intervjuer, baserat på vilken relation vi hade till 

intervjupersonerna. Personen som var bekant eller fått kontakt med personen i fråga antingen hade den 

aktiva eller passiva rollen. Anledningen till det var för att intervjupersonerna skulle känna sig bekväma, 

vilket vi la extra vikt på om intervjupersonen inte var så talför. De tillfällen där vi ställde ledande 

frågor som kom att påverka intervjupersonens svar, hade vi i åtanke när vi analyserade materialet. 

Sådant material var vi således försiktiga med att använda i analys. Dock innefattar kvalitativa studier en 

viss subjektivitet, vilket gjorde det acceptabelt att vi i viss mån blev medskapare av mening. 

 

Innan vi utförde de riktiga intervjuerna höll vi i en pilotintervju. Detta för att se om frågorna gav svar 

som var relevanta, och öva på själva konceptet intervju. Efter pilotintervjun ändrade vi några av 

frågorna till att vara mer öppna, då vissa av frågorna visade sig vara något ledande.  

 

Vi bokade ett grupprum på Ekonomihögskolan under fyra dagar, eftersom vi ville att intervjuerna 

skulle hållas i en lugn och ostörd miljö. Den sista personen vi intervjuade bodde i Malmö och då vi 

ville anpassa oss till denne valde vi att hålla intervjun där. Anledningen till att vi ville ha en lugn miljö 

var för att intervjupersonerna skulle känna sig bekväma. En annan anledning var också att vi spelade in 

intervjuerna, detta för att senare kunna utföra noggranna analyser (Bryman & Bell, 2013). Vi bjöd även 

på fika under alla intervjuer, eftersom att vi ansåg att det bidrog till en avslappnad och trevlig stämning. 

Alla intervjupersoner var väldigt målande i sina beskrivningar och hade liknande språkbruk med många 

engelska uttryck. Stämningen var avslappnad och öppen. Vi spelade in intervjuerna på minst två 

telefoner för att säkerställa att materialet kom med på band. Vi höll igång inspelningen ändå tills vi 

rundat av, då vissa av intervjupersonerna slappnade av mer mot slutet av intervjun. Dessutom förde vi 

anteckningar på sådant som sades även efter att bandspelaren var avstängd, då intervjupersoner kan 

komma att prata mer öppet när de inte är inspelade (Bryman & Bell, 2013). Vi transkriberade 

intervjuerna så snart som var möjligt efter att de var utförda. Transkriberingen innehåller allt som 

sades, för att eliminera risken att försumma någon information som intervjupersonerna sade. Vi 

nämnde vissa reaktioner från intervjupersonerna inom hakparenteser i de fall den skrivna texten 

behövde förtydligande för att inte missuppfattas, vilket får transkriberingen att nå upp till ställda krav 

på trovärdighet (Kvale & Brinkmann, 2009).  



 
 

 23 

2.8 Datainsamling sekundärdata 

Den sekundärdata vi har använt oss av är böcker, vetenskapliga artiklar, avhandlingar, tidskriftsartiklar, 

bloggar, webbsidor. Sekundärdata kommer från sökbaser som exempelvis LUBsearch, Journal of 

Consumer Behaviour och Google (för bloggar och tidskriftsartiklar).  

2.8.1 Källkritik och litteratursökning  

Vår sökprocess började den 4 november 2016. Vad gäller vår informationssökning kring ämnet har vi 

begränsat oss i omfång, då arbetet var tidsbegränsat. Vi fokuserade istället på att gå djupare inom valt 

ämne. Inom vår sökprocess har vi använt oss av slumpmässig sökning, systematisk sökning och 

kedjesökning. Inledningsvis använde vi oss av en slumpmässig sökning, då det är ett lämplig 

tillvägagångssätt i introduktionsfasen för att få idéer (Rienecker & Jørgensen, 2014). Vi sökte 

slumpmässigt på Google och LUBsearch med ord som consumer behaviour och mode överlag då det är 

ämnen vi är intresserade av, för att få inspiration till studien. Sökorden har specificerats efterhand. Till 

en början fick vi fram en vetenskaplig artikel av Munteanu Claudiu och Pagalea från 2014, som bland 

annat handlar om hur konsumenter idag använder sig av varumärken för att uttrycka sin identitet och 

livsstil. Vidare hittade vi tidskrifter och bloggar om Scandi Style som blev vår empiriska inriktning. 

 

Vi övergick sedan till systematiskt sökning där vi tog fram nyckelord att söka på. Detta för att smalna 

av vårt sökområde och hitta mer specifikt material. Vi började söka på LUBsearch och Journal of 

Consumer Behaviour med sökord som CCT och Fashion Theory. Vi kom fram till att Consumer 

Identity Projects är ett relevant område att applicera på vårt ämne. I samband användes också 

kedjesökning då en artikel ledde oss in på en annan. Vi fick då bättre förståelse för argumentationen 

och andra relevanta källor. Nackdelen med detta var att vi kan ha missat referenser, som har andra 

ståndpunkter än den som kedjan startade med (Rienecker & Jørgensen, 2014). Därför var vi noggranna 

med vår systematiska sökning.  

 

Vi har använt säkra databaser då det är en kvalitetsgaranti, samt varit noga med att se till att artiklar är 

peer reviewed. Vi har i arbetet använt oss av en artikel av Grove-White från 2001, som inte är peer 

reviewed, men är välciterad. Den utgör heller inte en av huvudteorierna och anses därför inte vara 

relevant att ha med. Vidare är den tryckta litteraturen också att anse som trovärdig då författarna är 

forskare med stor kunskap inom sina respektive områden.  
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Vad gäller källorna för Scandi Style är inte alla vetenskapliga men kommer från experter inom 

området, vilket gör dem trovärdiga. Mode börjar vanligtvis hos bloggare och människor som arbetar 

inom området. Våra källor blir därför högst relevanta och pålitliga för ämnet mode. När det gäller 

ämnet marknadsföring är det också något som bloggare och modeexperter kan anses arbeta med, då de 

visar upp stilar och varumärken för konsumenter. Således anser vi att de har gett oss ett relevant 

kunskapsbidrag angående hur Scandi Style porträtteras i media.  

2.9 Analysmetod 

Under vår analysprocess började vi med att tänka i termer av att reducera, sortera och motivera som 

Alvesson genom Rennstam och Wästerfors (2015) beskriver. Denna process innebär att det material 

som är inte relevant, inte tas med vid analys och därmed reduceras bort (Rennstam & Wästerfors, 

2015). Vi gjorde detta genom att gå igenom den transkriberingen som vi har fått fram av våra 

djupintervjuer och tog med de delar som ansågs relevanta för studien. Vidare menar Rienecker och 

Jørgensen (2014) att materialet ska delas upp i olika teman vid analys. Nästa steg blev därmed, efter 

reducering och grovsortering av relevant empiri, att sortera empirin utefter de mönster som urskilts. 

Detta möjliggjorde att vi därefter kunde dela upp det relevanta materialet i fyra olika teman. 

Anledningen till att vi valde att sortera upp vår empiri efter olika teman var för att underlätta 

struktureringen av analys. Vi urskilde även tre olika personlighetstyper som hade lika synsätt på mode. 

För att få utökad förståelse för ämnet valde vi därför även att sortera upp intervjupersonerna i tre olika 

kategorier. Vi hittade olikheter i hur Scandi Style används för att uttrycka en identitet mellan de olika 

kategorierna, men även kluster. Men hjälp av etnografiska inslag kunde vi också notera om det fanns 

ett gemensamt språkbruk mellan intervjupersonerna och gemensamma personlighetsdrag inom varje 

kategori. De tre kategorierna samt de fyra teman som urskildes behandlas senare under analysavsnittet. 

För att få en mer överskådlig bild av de tre kategorierna satte vi upp dem i en modell (se Modell 2) 

under analysprocessen. Denna modell förklarar de tre kategorierna och inom vilken av kategorierna 

som vi fann att våra intervjupersoner föll in på.  

 

Sammantaget har vi under analysprocessen fångat upp varje individs svar och analyserat dessa. 

Beroende på hur uttömmande svaren från intervjupersonen var, har vissa personers citat använts mer 

frekvent för att kunna utföra en djupare analys. Dock har alla kategorier tagits i lika stor beaktning. 

Detta för att få ytterligare förståelse av hur individerna har anammat Scandi Style på olika sätt. Den 
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empiri vi valde att dela upp i olika teman och kategorier motiverades genom vald teoretisk referensram, 

men har även baserats på egna observationer under sorteringen av empirin.  

 

Vidare nämner Alvesson genom Rennstam och Wästerfors (2015) breakdowns, vilket är sådant i 

empirin som problematiserar teorierna. Vi använde detta tankesätt och hittade sådant som 

intervjupersonerna sade som motsäger teorierna inom Fashion Theory och CCT.  Eftersom att det vid 

kvalitativ metod är av vikt att få en djupare förståelse (Bryman & Bell, 2013), fångades varje individs 

åsikt upp. De breakdowns som hittades sattes därefter i relation till tidigare forskning, detta för att 

skapa större förståelse till det som hittats. På så vis har studien genom de breakdowns som funnits 

tillfört nytt kunskapsbidrag till teoriområdet CCT. Rennstam och Wästerfors (2015) menar även att 

begrepp ska sättas på de breakdowns som hittas. Vi har därför benämnt ett av de breakdown vi hittade 

som ett fenomen i denna studie. 

2.10 Trovärdighet  

Inom en kvalitativ undersökning är det väsentligt att uppnå trovärdighet, vilket innefattas av de fyra 

kriterierna: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Bryman & Bell, 2013).  

 

Som nämnts har vi spelat in och antecknat under intervjuerna. Detta för att inte gå miste om värdefulla 

citat och reaktioner, för att således öka tillförligheten och trovärdigheten. Vi var dock medvetna om att 

inspelningen kan ha gjort vissa intervjupersoner obekväma, och därför var vi noga med att ta i 

beaktning vad som också sades efter det att inspelningen var avslutad. Dock gav inspelningarna oss 

möjlighet att analysera exakt vad som sades under intervjuerna. Därför ansåg vi att fördelarna 

övervägde nackdelarna med att spela in intervjuerna. Vidare lät vi också alla deltagare i intervjun ta del 

av materialet, både transkriberingen och anteckningarna. Hartman (2004) skriver att det är av vikt för 

att öka tillförlitligheten och därmed säkerställa trovärdigheten i undersökningen. De fick sedan göra 

utlåtanden och på så vis godkänna att våra observationer varit trovärdiga och så objektiva som möjligt.  

 

Vidare stärks trovärdigheten av konfirmering, vilket innefattas av att forskare ska vara medvetna om att 

objektivitet kan vara svårt att nå helt och hållet (Bryman & Bell, 2013). För att säkerställa 

undersökningen har vi därför sett till att inte styra intervjuerna i en önskad riktning. Detta ansåg vi 

således ge en trovärdig bild av vår undersökning.  
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Vår undersökning baserades även på intervjuer från en liten grupp av intervjupersoner som är inom 

samma åldersspann och har ett modeintresse. Vi har genom semistrukturerade djupintervjuer nått en 

förståelse för deras subjektiva syn på mode. Detta är viktigt för överförbarheten i studien, eftersom det 

inom den kvalitativa forskningen handlar om att nå ett djup, istället för en bredd (Bryman & Bell, 

2013). Avslutningsvis har pålitligheten stärkts genom granskning på handledningsmöten och 

mellanseminarium.  
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3. Teori 
I detta avsnitt presenteras vår teoretiska referensram, vilket berör forskningsområdena CCT och 

Fashion Theory. Vidare kommer också den valda empiriska inriktningen, Scandi Style, att beskrivas.  

3.1 Beskrivning av teoriavsnittet  

Arnould och Thompson (2005) beskriver Consumer Identity Projects som en av fyra viktiga 

beståndsdelar inom CCT. Det är inom det området som vår teori är placerad. För att utöka vår 

förståelse för vår empiriska inriktning Scandi Style kommer också delar av Fashion Theory att 

användas. Consumer Identity Projects är aktuellt genom sina teorier om hur identiteter skapas genom 

konsumtion och hur konsumentkulturer (se Tabell 1) uppstår. Fashion Theory är av betydelse då 

uppsatsen behandlar stilen Scandi Style. Valet av de begreppsdefinitioner (se Tabell 1) baseras på 

välkända författare. Exempelvis är Jennifer Craik en väletablerad forskare inom området mode. 

Begreppsdefinitionerna fungerar som stöd och kommer att vidareutvecklas i detta avsnitt.  

 
Vi har urskilt tre centrala områden passande för vårt ämne och som alla har sin utgångspunkt i 

konsumentkultur. Dessa tre områden är mode som social roll, mode som identitetsskapare och mode 

som symbol. Under dessa ingår teorier från CCT och Fashion Theory. Nedan presenteras modellen (se 

Modell 1) med de områden som vi har urskilt. Denna modellen används för att strukturera upp den 

teorin som vi har använt oss av. Vi kommer först att presentera hur mode (se Tabell 1) kan används 

som social roll, sedan hur det kan skapa en egen identitet och till sist hur mode fungerar som symboler 

för att lyckas med detta.  
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Modell 1. Modell över de tre områden som urskilts med utgångspunkt från CCT. (egen modell) 

 

För att få en avrundad bild av vår empiriska inriktning, Scandi Style, finns innan våra teman en 

beskrivning av stilen och vilka typer av plagg som kännetecknar den.  

 3.2 Scandi Style 

Den stilrena och minimalistiska basgarderoben har de senaste åren lyfts fram och intresset ökar enormt 

för enkla plagg av hög kvalitet där fokus ligger på materialet, vilket är något Scandi Style kännetecknas 

av. Scandi Style beskrivs som  “[...] avskalade plagg av god kvalitet och detaljer.” (Bergh, 2016 s. 

56). Vidare kännetecknas den skandinaviska stilen av en diskret färgskala (Svenska Institutet, 2016). 

En anledning till det ökade intresset för den avskalade stilen kan bero på att trenderna avlöser varandra 

i allt snabbare takt, vilket skapar ett behov hos konsumenter av en stabil grund i sin garderob (Bergh, 

2016). Människor verkar således vilja ha en stil som står utanför trender, som till skillnad från en stil 

(se Tabell 1) är något kortlivat (Craik, 2009). Då vi har sett hur individer applicerar Scandi Style 

individuellt, kan den ses som en tidlös stil snarare än en tillfällig trend (Kleberg von Sydow & de Poret, 

2015).  

 

Denna typ av stilrena plagg som håller över tiden har vi i Skandinavien en förkärlek till. De sticker inte 

ut för mycket, är praktiska och varar över tid. Vidare kan också Scandi Style ses som mer än bara en 

enkel minimalistisk bas, det har också blivit ett starkt sätt att uttrycka sig. (Bergh, 2016) Typiska 

varumärken som designar plagg som passar under Scandi Style är Acne Studios, Filippa K, Whyred 
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och Cheap Monday (Svenska Institutet, 2016). Således finns det varumärken i olika prissegment som 

karaktäriserar stilen.  

3.3 Consumer Identity Projects  

CCT är en forskningsgren som syftar till att förklara bland annat sociokulturella och symboliska 

aspekter som konsumtion berör (Arnould & Thompson, 2005). CCT består av fyra grundläggande 

områden, vilka nämndes under teoretisk referensram. Då kläder kan användas för att skapa sig en 

identitet ansåg vi att området Consumer Identity Projects var relevant för att studera hur Scandi Style 

används för att uttrycka sin unika och sociala identitet.   

 

Inom Consumer Identity Projects ses konsumenter som identitetssökare och skapare. Detta innebär att 

individer således deltar i ett identitetsprojekt. På grund av osäkerhet och ambivalens har konsumenter 

svårt att finna en direkt väg för att skapa sig en egen identitet. Istället måste de på vägen mot sitt 

identitetsskapande kompensera och anamma attribut som egentligen inte borde fungera tillsammans, 

för att undvika dissonans. (Arnould & Thompson, 2005)  På detta sätt söker konsumenter genom 

konsumtion ständig efter en enhetlig identitet. Utifrån det här perspektivet kan vi därmed undersöka 

hur Scandi Style kan vara en del i processen av identitetsskapandet.  

 

Nedan presenteras de tre områden vi urskilt som har sin utgångspunkt i Consumer Identity Projects och 

Fashion Theory. 

3.4 Mode som social roll 

Teorier om hur konsumtion kan skapa en viss social roll, kan hjälpa oss att förklara hur Scandi Style 

används för att skapa en social identitet och vilka sociala spelregler som stilen innefattar.  

 

Att vara medveten om sina klädval grundar sig i en tro att andra ska notera och bry sig om ens 

utseende, och då också i en tro att ens person ska synas i en social kontext. Mode kan därmed användas 

för att skapa en social identitet, där individer ställer sig i kontrast till andra. (Haytko & Thompson, 

1997) Hur en person klär sig gentemot andra, blir därmed ett sätt att visa vem individen är och vilken 

social roll denne har.  
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Michael (2013) menar att många individer anser att de skiljer sig från sina vänner och den breda 

massan i sin stil. Att de följer trender men gör det på ett eget och mer trovärdigt sätt än andra som är 

mer pretentiösa och anstränger sig för mycket. Även detta fenomen belyser Haytko och Thompson 

(1997), där de såg hur flera i sin studie ansåg sig vara mer unika än andra. Denna tankegång är något 

som finns hos människor i den postmoderna konsumentkulturen, där individer strävar efter att inte vilja 

vara som alla andra. Dock finns det en paradox, där individer genom sin klädstil samtidigt som de vill 

sticka ut, också vill få en grupptillhörighet och skapa sociala band. (Haytko & Thompson, 1997) Då 

individer både strävar efter att sticka ut och passa in, blir det intressant att se hur Scandi Style kan 

användas för att få dessa motsättningar att gå ihop.  

 

Individer vill som nämnt tillhöra en viss grupp, detta görs enligt Berger, Chan och van Boven (2012) 

genom att assimileras med denna, vilket är tillvägagångssätt för att kunna överensstämma med andra. 

Att passa in och sätta sig själv i en socialt kontext kan således ses som en drivkraft för människor. När 

individer skapar denna sociala roll hämtar de inspiration från referensgrupper till att forma sin stil, 

vilka delas in i tre olika typer. Dessa är medlemskapsgrupper, aspirationsgrupper och dissociativa 

grupper (se Tabell 1) (Dahl & White, 2006). Vidare går det att urskilja att människor som tillhör en viss 

grupp, gör val som stämmer överens med denna (Berger, Chan & van Boven, 2012). 

Medlemskapsgrupper kännetecknas av grupper som individer känner tillhörighet till och kan identifiera 

sig med, dessa kan vara vänner, familj och jämnåriga (Dahl & White, 2006). Således kan en person 

antas vilja likna sitt umgänge, vilket exempelvis kan göras genom ens klädstil eller sätt att prata. 

Aspirationsgrupper är grupper som individen beundrar och skulle vilja tillhöra, exempelvis kända 

personer. Dissociativa grupper är istället sådana grupper som konsumenten vill undvika att associeras 

med och inte vill tillhöra. (Dahl & White, 2006) Hur personer som har anammat Scandi Style påverkas 

av dessa tre grupper kan hjälpa oss att förstå hur den sociala identiteten skapas.  

 

Craik (2009) argumenterar för att användandet av modet skapar igenkänningsbara tecken för olika 

grupper. På så vis skapas det en sorts liknande klädstil, som en uniform, bland vissa grupper 

modeintresserade (Craik, 2009). Således har människor liknande klädstil som sin medlemskapsgrupp. 

Genom att vända sig till ens medlemskapsgrupp eller aspirationsgrupp så kan också individer minska 

osäkerheten vid sina klädval (Bearden & Etzel, 1982). Vidare menar Bearden och Etzel (1982) att det 

då blir viktigt att få ett godkännande från gruppen, då det eftersträvas att ha samma stil som den grupp 
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en person tillhör eller vill tillhöra. Förutom klädval inkluderar en grupptillhörighet speciella beteenden 

och roller. Med en viss uniform kommer vissa attribut, psykologiska perspektiv och särskilda sätt att 

bete sig (Craik, 2009). Dessa faktorer kan inkludera viss typ av musik, platser att umgås på och 

speciella intressen. Mode är således mer än endast kläderna, det är sociala spelregler (Craik, 2009), och 

att studera vilka dessa spelregler är inom Scandi Style blir relevant för att undersöka hur stilen och 

medlemskapsgruppen är uppbyggd.   

 

Den uniform en grupp har innefattar en paradox, där gruppen både ska ge sken av enhetlighet samtidigt 

som den ska gå emot något annat (Craik, 2009). Således har inte bara individer, utan också en hel 

grupp sina dissociativa grupper. En grupp som klär sig på ett visst sätt vill således särskilja sig från en 

annan grupp. Vi vill således undersöka om det finns vissa dissociativa grupper som går emot vad 

Scandi Style ska framstå som. 

3.5 Mode som identitetsskapare 

Området urskildes då kläder och stil ofta beskrivs som ett sätt att uttrycka sin unika identitet på inom 

konsumentkulturen. Nedan följer begrepp som förklarar identitetsskapande och som kan hjälpa oss att 

undersöka Scandi Style. Eftersom stilar kan ses som ett uttryckssätt för vem man är, blir det relevant att 

undersöka hur Scandi Style kan uttrycka en unik identitet för individen.  

För att kunna analysera hur individer som anammat Scandi Style kan skapa en unik identitet genom 

stilen är det av relevans att utveckla hur individens personliga identitet byggs upp. Hitlin (2003) 

diskuterar i sin studie att individer har en personlig identitet, som både styrs på en individuell- och 

social nivå. Detta baseras på en uppfattning om att individen dels ser sig själv som unik, med egna 

värderingar, men samtidigt påverkas av värderingar från sociala roller och grupptillhörighet (Hitlin, 

2003). Genom att undersöka hur individer som använder Scandi Style styrs av dess egna och gruppens 

beteenden kan vi få en uppfattning om hur stilen kan användas för att skapa en unik identitet.  

 

Vidare menar Elliot och Davies (2006) att individer aldrig är helt sammanhängande och aldrig helt 

färdiga i sitt identitetsprojekt, vilket de kallar för The Self-in-Between. Således är identitetsskapandet 

en ständig process. Kläder kan då vara ett sätt för att konstruera sin identitet i konsumentkulturen 

(Elliot & Davies, 2006).  
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Vidare argumenterar Haytko och Thompson (1997) för att individen ständigt skapar sin identitet genom 

sin upplevda kontrast till andra. Hur ens klädstil skiljer sig från, eller liknar de i sin omgivning kan 

alltså definiera en som person. Genom att se till hur intervjupersonerna sätter sig i kontrast till andra, 

kan vi undersöka hur Scandi Style används för att skapa en unik identitet.  

Som nämnt vill individer dels assimileras i en grupp, men även vara unika. Drivkraften om att sticka ut 

ur mängden skapas när en individ känner sig för lik andra, och därmed känner ett hot mot sin identitet 

(Bearden, Hunter & Tian, 2001). Med andra ord innebär detta att individer gör val som skiljer sig från 

mängden för att skapa en känsla av att vara unik. Individer som har ett högt behov av att sticka ut 

tenderar att köpa differentierade eller ovanliga produkter. Konsumtion skapar således en symbolisk 

mening för individen och ger möjlighet att differentiera sig. (Berger, Chan & van Boven, 2012)   

 

Berger, Chan och van Boven (2012) menar på att assimilering och differentiering kan göras simultant 

och individen behöver således inte göra ett val mellan dessa. Individer kan bekräfta tillhörigheten till 

sin medlemskapsgrupp, genom exempelvis ett visst varumärke. Samtidigt kan individen också 

differentiera sig via differentieringsattribut (se Tabell 1), som exempelvis en unik färg. Berger, Chan 

och van Bovens (2012) studie visade på att individer väljer att särskilja sig genom unika attribut som 

finns inom medlemskapsgruppen, snarare än att göra val som förknippas med yttre grupper. Vidare kan 

dessa differentieringsattribut skilja sig inom olika grupper, beroende på vad som signalerar 

grupptillhörigheten och på sociala kontexter (Berger, Chan & van Boven, 2012). Exempelvis kan 

individen assimileras med hjälp av att bära kavaj, medan ett differentieringsattribut skulle kunna vara 

att bära en mönstrad näsduk. Fler sätt om hur konsumtion kan ses som något symboliskt kommer 

behandlas i avsnittet Mode som symbol.  

Genom att studera individer som har anammat Scandi Style kan vi notera vilka attribut som är 

gemensamma för dessa respektive vad som skiljer dem åt. Därmed kan vi undersöka hur individer kan 

skapa en unik identitet genom differentieringsattribut och samtidigt assimileras i medlemskapsgruppen. 

3.6 Mode som symbol 

I modesystemet fungerar kläder som symboler som visar sociala roller som status, social grupp, 

personlighet och modemedvetenhet (Craik, 2009). Detta innebär att konsumtion snarare handlar om 

symboliska meningar än funktionalitet, där konsumenter således engagerar sig i ett symboliskt projekt 

(Elliot & Davies, 2006). Eftersom att kläder är så naturaliserade som symboler inom modekultur är de 
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förstådda direkt. Mode kan därmed nästan ses som ett språk. (Craik, 2009) En viss typ av stil, kläder 

och varumärken ger människor direkt en bild av vad de förmedlar. Att förstå vilka symboler och kläder 

som är viktiga inom Scandi Style, blir därför av intresse för att förklara hur stilen är uppbyggd och 

används för att skapa en unik och social identitet. 

 

För att trovärdigt anamma en stil är det viktigt att förstå stilkoderna (se Tabell 1) inom stilen. Stilkoder 

är de attribut som är accepterade inom en stil. Har inte en individ den rätta kompetensen ses inte ens stil 

som trovärdig, vilket gör att man mister sin grupptillhörighet. Att bara anamma färdiga klädstilar och 

koncept kan därmed ses som något som står i motsats till att ha en egen stil och därmed vara en 

trovärdig individ. (Elliot & Davies, 2006) En viss stil har alltså vissa varumärken och typer av plagg 

som ingår för att man ska tillhöra en viss grupp. Det är viktigt att man kan blanda olika varumärken och 

kläder för att visa att man är trovärdig i sin stil i sin grupptillhörighet. (Haytko & Thompson, 1997) 

Vilka stilkoder som är accepterade för Scandi Style blir av vikt att studera för att se hur konsumenter 

använder sig av stilen för att trovärdigt skapa sig en unik och social identitet. Vidare menar Elliot och 

Davies (2006) att vara lojal mot socialt accepterade märken och butiker gör så att konsumenten utövar 

sin stil på det sätt som anses accepterat inom gruppen. Att förstå hur dessa stilkoder ska användas 

skapar en trovärdig identitet (Elliot & Davies, 2006). Vi vill studera hur stilkoder ser ut och fungerar 

inom Scandi Style.  

 

Inom konsumentkulturen skapar människor kulturellt kapital (se Tabell 1) där högt kulturellt kapital 

också ger ökad social status. Högt kulturellt kapital och social status uppnås hos dem som har kunskap 

om och besitter trendiga kulturella produkter. (Taylor, 2009) Konsumenter kan alltså få kulturellt 

kapital om man hänger med i det senaste och är nyfiken på att testa nytt. Michael (2013) utvecklar 

begreppet kulturellt kapital och har i en studie kommit fram till att individen inte bara ska förstå vad 

som är trendigt, utan också på vilket sätt kläder ska användas. Det spelar således inte bara roll var 

plaggen är köpta, utan det är också hur dessa kombineras som är viktigt för att trovärdigt skapa sig en 

egen stil (Michael, 2013). Michael (2013) beskriver också hur det i skapande av kulturellt kapital finns 

en motsättning, där det dels eftersträvas att framstå som autentisk i sin klädstil där man skapat något 

unikt, men också att följa med i det som är trendigt. Det gäller därmed inte bara för konsumenter att 

följa med i trender såsom Taylor (2009) menade, utan också att göra det på rätt sätt. Eftersom 

skandinavisk stil är något som ligger i tiden kan således konsumenter uppnå kulturellt kapital genom att 

trovärdigt anamma denna stil. Därför är det också av intresse att utveckla begreppet autenticitet. På så 
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sätt kan vi förklara om det finns särskilda symboler som är viktiga inom Scandi Style för att skapa 

kulturellt kapital.  

 

Vad som anses som rätt smak och autentiskt är socialt konstruerat och förändras hela tiden. Det har 

exempelvis blivit allt mer populärt att verka intelligent och självständig i sin stil snarare än att endast 

slaviskt följa trender. (Michael, 2013) Det gäller alltså att följa med i trenderna men göra det på sitt 

eget sätt. Denna strävan efter att vara trendig och samtidigt autentiskt ger högt kulturellt kapital hos de 

moderna konsumenterna (Michael, 2013). Vidare menar Craik (2009) att symboler, som olika typer av 

varumärken och klädesplagg, har olika social ranking i en grupp. Kläder som symboler kan alltså visa 

på vilken social status en individ har.  

 

Nedan presenteras några av de stilkoder och symboler en individ kan använda för att skapa en trovärdig 

identitet och således möjligen få kulturellt kapital. Vi vill undersöka detta för att se om det finns vissa 

stilkoder inom Scandi Style som ger högre kulturellt kapital och social status.  

 

Varumärken är en stilkod, detta eftersom det finns en underliggande symbolik i dem och därmed blir de 

ett tydligt sätt att uttrycka sig på (Elliot & Davies, 2006). Individens egen identitet skapas genom att 

använda de varumärken som anses kunna förmedla en önskvärd identitet och där varumärken kan ses 

som en länk till medlemskapsgruppen (Munteanu Claudiu & Pagalea, 2014).  

 

En symbolik som varumärken är förknippade med är status, en av de viktigaste drivkrafterna inom 

konsumentbeteende (Childs & Jin, 2016). Genom att anförskaffa sig varumärken som är förknippade 

med status inom Scandi Style, kan varumärken därmed fungera som ett tillvägagångssätt för att skapa 

en önskvärd identitet. Den roll som varumärken har är att fylla ut eller förstärka det som saknas i 

identiteten (Munteanu Claudiu & Pagalea, 2014). I likhet med Craik (2009) som menar att olika kläder, 

och varumärken, ger olika status, menar Childs och Jin (2016) att statusen kommuniceras ut genom 

synliga logotyper. Dyra varumärken signalerar också ofta bättre kvalitet och högre status, vilket i sin 

tur leder till att konsumenter blir villiga att betala ett högre pris (Childs & Jin, 2016). Utifrån detta 

perspektiv kan det bli intressant att undersöka om det är vissa varumärken som förekommer inom 

Scandi Style och varför de används. Vidare, visade Childs och Jin (2016) i sin studie att osynliga 

logotyper, till skillnad från synliga, inte ger samma effekt för den sociala statusen. Genom att 
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undersöka hur varumärken används inom Scandi Style, kan det således ge en vägledning om hur 

varumärken kan ge individer social status inom gruppen. 

 

Även om ett varumärke förmedlar en specifik symbolik, argumenterar Brown (2006) för att 

konsumenter idag har flera personlighetsdrag och därmed har behov av varumärken som uttrycker flera 

personligheter samtidigt. Detta påpekar också Taylor (2009), som menar att konsumenter är 

mångfacetterade och ambivalenta. Brown (2006) påstår att ambi-brands (se Tabell 1) kan vara 

lösningen för detta. Ambi-brands är varumärken som uttrycker flera personligheter, och som därmed 

passar den moderna konsumenten. I sociala kontexter möjliggör även ambi-brands för individer att inta 

olika sociala roller vid olika tillfällen. (Brown, 2006) Det blir av intresse att undersöka hur varumärken 

och andra stilkoder inom Scandi Style kan möta konsumenternas allt mer mångfacetterade 

personlighet. Brown (2006) menar också att kommunikationen genom ambi-brands ofta görs via en 

anti-marknadsföring snarare än traditionell marknadsföring. Detta innebär att de försöker möta en 

komplex och smart konsument genom att ha en tvetydig och ibland dämpad kommunikation. 

Produkterna som kommuniceras ut ska inte ha ett tydligt budskap utan flera, och medvetet motsätta sig 

traditionell marknadsföring. (Brown, 2006) För att nå djupare förståelse för Scandi Style och dess 

stilkoder, som är nedtonade i sitt uttryckssätt, blir det intressant att studera om stilen kan kopplas ihop 

med ambi-branding. Vi vill då se ambi-brand från konsumenternas perspektiv.  

 

En stilkod är också de färger en individ klär sig i, då detta är något som kan symbolisera vad för uttryck 

man vill skapa. De flesta konsumenter verkar vara konservativa när det gäller färg och håller sig ofta 

till en begränsad färgpalett med mörka färger. Vidare säljs mer dova toner i butiker och en förklaring 

till detta verkar vara att det är den färgskala som konsumenter faktiskt köper mest av. (Craik, 2009) 

 

Miller (2004) har en annan förklaring till varför en naturlig färgskala är populär. Det kan handla om att 

konsumenter i dagens kultur har större valfrihet, både större utbud men också frihet att göra egna val. 

Detta leder till att individer behöver ta mer egna beslut, vilket kan skapa ångest över vad som är rätt 

eller fel och vem vi vill vara, vilket kan vara en förklaring till att konsumenter bär mer dova toner. 

Individer säger ofta att en dov färgskala är sofistikerat och häftigt, men det beror troligtvis på att de vill 

framstå som mer vågade än vad det är. (Miller, 2004) Den ökade friheten kan således tänkas skapa mer 

ångest kring shopping och klädval. Individer vill köpa något som särskiljer dem, men de kan samtidigt 

inte förmå sig att göra det fullt ut, vilket resulterar i en dämpad färgpalett. Detta kan bli intressant att 
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undersöka för att se om det stämmer med Scandi Style, som har en begränsad färgskala. Dessutom vill 

vi undersöka om konsumenterna anser att de skapar en fördelaktig bild av sig själva med Scandi Styles 

färgpalett.  

 

Vidare, är ett annat argument att konsumenter tenderar att välja svart och dova toner för att de inte 

tycker att färger signalerar mode. Svart ses som den ikoniska modefärgen. (Miller, 2004) Det blir 

snarare stilen och skärningen som är viktiga tecken på att vara moderiktig. Med en nedtonad färgskala, 

kan konsumenter med större frihet kombinera ihop många delar av garderoben och på så vis skapa sig 

en unik stil. (Grove-White, 2001) Svart kan då ses som säkert och kontrollerbart och skärningen på 

plaggen och hur de kombineras får istället stå för ens stil.  
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4. Analys och Empiri 
I detta avsnitt kommer vi att presentera vår analys som är baserad på vårt empiriska material som 

bestod av 10 semistrukturerade djupintervjuer. Empirin vi har analyserat bestod av 203 sidor 

transkriberad text och de delar som var relevanta för att besvara vårt syfte har valts ut.  

4.1 Analysbeskrivning 

Vi har under analys av empirin noterat vissa avgörande skillnader bland intervjupersonernas synsätt på 

mode och personlighet. Detta har lett till en uppdelning av intervjupersonerna i tre kategorier, som vi 

kallar för ”De uttrycksfulla”, ”Kameleonterna” och ”Efterföljarna”. Dessa har vi urskilt både genom att 

studera vad som sades under intervjuerna, men också med stöd från etnografiska inslag. Skillnaderna vi 

har noterat i de olika grupperna består bland annat i hur stort behov kategorierna har av att vara unika. 

Analysens första del kommer att behandla dessa kategorier: 

 

• Var vem du vill genom Scandi Style - De uttrycksfulla, Kameleonterna och Efterföljarna   

 

Vi upptäckte i analys vad Scandi Style består av och hur stilen används. De upptäckta beståndsdelarna 

inom Scandi Style sorterades efter teoretiska begrepp och delades därefter upp i teman med följande 

rubriker: 

 

• Scandi Styles stilkoder - vilka är dem, varför finns dem? 

• Vad passar inte in i Scandi Style?  

• Att skapa en unik identitet genom Scandi Style  

• Varierat kulturellt kapital - mixa plagg och trender på ett eget sätt  

 

Empirin under varje tema och gruppkategori har ställts mot vår teoretiska referensram och har 

resulterat i vår analys. Först presenteras och analyseras de kategorier vi har urskilt. Efter detta 

presenteras analys av de teman som upptäcktes.  
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4.2 Var vem du vill genom Scandi Style - De uttrycksfulla, Kameleonterna och 

Efterföljarna 

En övergripande modell över de kategorier vi urskilde och vilka personer som passade vart följer nedan 

(se Modell 2). Dessa skiljde sig mycket i sitt uttryckssätt men alla hade gemensamt att de identifierade 

sig med Scandi Style. Vi observerade det genom vad individerna hade på sig under intervjuerna, vad de 

sade men också att de bekräftade att de kände igen sig i den bild (se Bilaga 4) som vi visade på slutet 

av intervjuerna. 

 

 
Modell 2. Kategoriuppdelning av synsätt på mode och stil. (egen modell) 

 

De uttrycksfulla 

 

De intervjupersoner som vi genom analys upptäckte har störst behov av att vara unika genom sin stil 

(se Tabell 1) kallar vi “De uttrycksfulla”. Dessa individer experimenterar gärna med sin stil och 

klädval. Detta går att urskilja i hur William beskrev sin stil och syn på mode: “[...] man vill inte se ut 

som ut som liksom ‘another brick in the wall’. Nej asså man vill inte se ut som exakt alla andra.” Även 

David uttryckte hur viktigt det är för honom att bära något annorlunda än sitt umgänge:  
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[…] I bought these shoes [platåsneakers] and then I knew they had something extra on them so I was like yeah and went for 

them […] because I like them and like, because other people will condemn them. 

 

David och Williams beskrivningar har en sak gemensamt: de vill skilja sig från mängden genom att 

bära något annorlunda. Detta stämmer överens med Berger, Chan och van Bovens (2012) beskrivning 

av att individer med ett högt behov av att vara unika ofta köper ovanliga produkter. Vi ser att detta 

stämmer för alla intervjupersoner inom kategorin.  

 

En annan gemensam faktor för “De uttrycksfulla” är deras liknande personligheter. Detta ser vi genom 

vad intervjupersonerna berättade och vad vi observerade genom vårt etnografiska inslag. Exempelvis 

beskrev Sofie sig själv som: “[...] allt som är nytt tycker jag är kul. Eh, teaterapa, underhållande, 

social”, och under intervjun var hon självsäker och hade tydliga och stora mål om vad hon ville göra i 

framtiden. Felix hade en något lugnare framtoning men var samtidigt lika självsäker som Sofie. Även 

han var rakt på sak när vi frågade om hans personlighet och drömmar. Både Felix och Sofie 

kategoriserades in i “De uttrycksfulla” och har två saker gemensamt även med de andra i gruppen: 

liknande syn på mode och lika självständiga personligheter.  

 

Att personerna i “De uttrycksfulla” har en så självsäker personlighet antar vi går hand i hand med vår 

bedömning att de har ett starkt behov av att uttrycka en unik identitet genom sin stil. Detta gav 

klädvalet en symbolisk mening.  

 

Kameleonterna 

 

Alla vet att en kameleont skiftar i sitt uttryckssätt. På liknande sätt gör individerna i kategorin 

“Kameleonterna” det genom sina klädval. Detta då kategorin vill uppfattas som unik, men bara vid 

vissa specifika tillfällen. För att uttrycka sitt föränderliga behov, skiftar “Kameleonterna” i hur 

utstickande deras klädval får vara. Harald berättade hur han valde att sticka ut vid fest:  

 
Där [på fest] kan man ha liksom sin stil som är väldigt basic och så, men så har man en accessoar som gör att såhär hela 

stilen blir annorlunda. Bara en liten accessoar. Och det blir inte så mycket, det blir inte såhär oh här kommer jag, men 

ändå folk som ba såhär oh wow 
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Det här resulterar i en relativt individualistisk stil, där individerna medvetet använde sig av en liten 

twist i sitt annars enkla klädval för olika situationer. Denna twist möjliggör för personerna att förmedla 

sin identitet, men utan drastiska uttryckssätt. Berger, Chan och van Boven (2012) beskriver att 

individer både kan passa in och sticka ut i en grupp samtidigt. Detta anser vi tydligt går att urskilja för 

individer som faller in under “Kameleonterna”. 

 

Som hos “De Uttrycksfulla” fann vi också en viss personlighetstyp som var typisk inom 

“Kameleonterna”. De var utåtriktade och ville mycket, men visste inte helt hur de skulle ta sig dit. 

Detta märktes i vad Joel sa: “jag snackar, jag har mycket.. jag har ju mycket åsikter liksom [...] hitta 

något som jag brinner för 100% och [betoning] sedan komma på hur jag ska tjäna pengar på det.” 

Joel är tydlig med att han vill göra mycket, både i livet och i sin stil, men inte alltid vet hur. Alla inom 

“Kameleonterna” hade denna kluvenhet gemensamt, vilket speglades i att de under intervjuerna var 

sökande efter hur de vill porträttera sig själva. Denna ambivalens beskriver Arnould och Thompson 

(2005) att individer vanligtvis har då man ständigt söker efter sin identitet i ett Consumer Identity 

Project. Det går också att uttyda ur att “Kameleonterna” skiftade i sin stil beroende på situation.  

 

Efterföljarna 

 

“Efterföljarna” är den grupp som tydligt uttryckte en vilja att smälta in i mängden. Individerna tenderar 

att följa efter vad umgängeskretsen bär och följer med i populära trender, utan att egentligen göra det 

medvetet. Detta synsätt kan ses i vad Amanda sade: 

 
Jag vill inte, asså i mina kläder så, jag vill inte sticka ut jättemycket i mina kläder. Jag vill gärna smälta in i med alla [...]. 

Asså just choker och just polotröjor har jag börjat använda jättemycket i höst, så det märker ju att jag verkligen går efter. 

Så aa, Gud det hade jag inte ens tänkt på [...] 

 

Detta går i linje med att individer vill känna tillhörighet genom att efterlikna omgivningen (Berger, 

Chan & van Boven, 2012). Denna tendens till att vilja passa in i mängden, kunde vi se tydliga 

indikationer på bland “Efterföljarna”. Elsa exemplifierar också detta: 

 
[...] Sen om jag umgås mycket med mina kompisar hemma i Karlskrona som verkligen inte har den [enkla] stilen, då tror 

jag att jag går ifrån den mer. Medan man är här och kanske umgås med folk som inte... som aa har kanske väldigt enkel stil 

och sånt, då kör jag kanske lite mer på den här enkla stilen 
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Förutom en stark vilja att passa in, upptäckte vi andra liknande personlighetsdrag hos “Efterföljarna”. 

De ger ett vänligt och något tillbakadraget intryck. Vidare verkar de något tveksamma vid personliga 

frågor, som exempelvis hur Amanda uttryckte det: “eh, sen vad jag vill göra i framtiden, det vet jag 

inte riktigt än.” De har inte lika utstakade ambitioner som de andra kategorierna, och visar på en 

märkbar ambivalens i sina Consumer Identity Projects (Arnould & Thompson, 2005). Deras vilja att 

passa in, kan komma ur denna osäkerhet i identitetssökandet. Detta då det kan tänkas vara enklare att 

likna sitt umgänge, än att ha en unik klädstil som inte personen känner sig bekväm i.   

 

Tre personlighetstyper, samma stil 

 

Även om olikheter finns mellan de tre kategorierna både i hur de tar till sig Scandi Style och i deras 

personligheter, så uttryckte alla intervjupersoner att de har ett stort modeintresse. Dessutom har alla 

individer anammat Scandi Style och identifierar sig med den bild (se Bilaga 4) som vi visade. Därför 

kan vi anta att de känner tillhörighet till samma medlemskapsgrupp (se Tabell 1), som är en grupp 

individen tillhör och identifierar sig med (Dahl & White, 2006). En annan likhet vi också noterade hos 

alla intervjupersoner var att de använde samma typ av ord, såsom “cleant”, “impressa” och “nice”. Det 

var alltså återkommande engelska uttryck inom intervjupersonernas språkbruk. Detta är ingenting vi 

kan analysera i sig, men vi observerade det och kan således anta att även detta språkbruk hör ihop med 

Scandi Style. Craik (2009) beskriver att en klädstil inkluderar samma typ av beteenden och 

personlighetsdrag, som hon benämner sociala spelregler. Därmed kan denna typ av språkbruk också 

vara något som förenar medlemskapsgruppen och som kan ses som en social spelregel. 

 

Förutom språkbruket och modeintresset, såg vi inte några andra likheter som förenar 

medlemskapsgruppen. Istället upptäckte vi väldigt skilda personligheter och intressen mellan de tre 

kategorierna. Det finns alltså inte ett specifikt beteende inom Scandi Style. Detta kan således ses som 

en motsättning mot teorin, ett breakdown (Rennstam & Wästerfors, 2015). Detta då Craik (2009) 

menar att samma typ av stil också inkluderar samma sociala spelregler. Den hör heller inte ihop med en 

viss musiksmak, beteende eller fritidsintressen, som även Elliot och Davis (2006) beskriver att en stil 

och grupptillhörighet ofta gör. Istället har kategorierna olika intressen och livsåskådning. Vi finner det 

intressant att tre skilda personligheter ändå anammat Scandi Style. Det kan antas innebära att Scandi 

Styles popularitet delvis beror på att stilen tillåter mångfacetterade personligheter, då de verkar sakna 



 
 

 42 

tydliga sociala spelregler.  

 

Vi kan därmed koppla Scandi Style till ambi-brands (se Tabell 1), som Brown (2006) beskriver är 

flexibla varumärken som passar mångfacetterade personer. Vi ser därför att Scandi Style kan ses som 

en, vad vi benämner för ambi-brand-stil, då den i likhet med ambi-brands passar flertalet olika 

personer. Detta noterar vi som en nytt fenomen. Då människor ständigt deltar i ett Consumer Identity 

Project (Arnould & Thompson, 2005) kan således Scandi Style från ett konsumentperspektiv ses som 

en stil som är enkel att tillämpa. Detta då stilen i sin enkelhet underlättar för exempelvis 

“Kameleonterna” och “Efterföljarna” att bemöta sin ambivalens och identitetssökande. Konsumenter 

behöver därmed inte ha kommit fram till vem de är för att anamma Scandi Style, utan stilen passar en 

mångsidig person. Brown (2006) ser ambi-brands utifrån företagets sida, men vi ser det istället utifrån 

konsumentens perspektiv då vi intervjuat konsumenter. Detta blir vår vinkling på fenomenet. Vårt 

breakdown kommer att utvecklas genom mer analys om hur stilen används, för att ta reda på varför 

Scandi Style tillåter olika personlighetstyper.  

4.3 Scandi Styles stilkoder - vilka är dem, varför finns dem? 

För att bekräfta att intervjupersonerna hade tagit till sig Scandi Style, ställde vi frågan “Kan du 

beskriva din stil?”. Vi såg ett mönster i de attribut som nämndes, vilket stämmer överens med hur 

Scandi Style porträtteras i media (Bergh, 2016). Nedan kommer dessa attribut att utvecklas.  

 

Scandi Style skapar en grupptillhörighet  

 

De flesta intervjupersoner förklarade hur de anammat en avskalad klädstil, vilket William som ingår i 

“De uttrycksfulla” beskrev:  

 
Ehm, men annars så är jag rätt så skandinavisk tror jag, i mitt uttryckssätt liksom. Det är inte jättemycket som sticker ut och 

såhär, utan det är hur… uhm, det är rätt så nedtonat [...] 
 

När Harald i “Kameleonterna” berättade om hur han klädde sig var det på liknande sätt som William: 

 
[...] Min stil är ganska enkel.. enkel men medveten typ. Att jag liksom inte har nån... jag går inte ut så mycket ur svängarna, 

[...] men att den är ganska avskalat, typ kanske lite skandinavisk [...] 
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William och Haralds beskrivningar av sina stilar bekräftar att intervjupersonerna beskriver sin klädstil 

på ett likartat sätt. I Scandi Style kan vi se ett mönster där klädstilen ska vara enkel och avskalad. Detta 

stämmer också överens med hur stilen har omnämnts i media, där Scandi Style beskrivits som stilren 

med fokus på basplaggen (Bergh, 2016). Då vi noterat att alla intervjupersonerna tillhör samma 

medlemskapsgrupp, Scandi Style, kan de enkla klädesplaggen ses som en symbol för 

grupptillhörigheten (Craik, 2009). Att skapa en social identitet är en drivkraft för människor, då det 

finns ett behov av att få en grupptillhörighet (Haytko & Thompson, 1997). Stilen blir därmed ett 

verktyg som en individ kan använda för att assimileras till en medlemskapsgrupp, och därigenom få sin 

sociala identitet.  

 

Liknande förklaring av stilen såg vi återkomma under flera av intervjuerna och det blev särskilt tydligt 

när vi bad intervjupersonerna att välja ut en outfit de skulle vilja ha i London (se Bilaga 5). Det var 

intressant hur många intervjupersoner  beskrev sina outfits väldigt likt, och detta blev framförallt 

märkbart mellan två intervjupersoner. Joel beskrev sin outfit:  

 
Vita skor, svarta kostymbyxor. [...]  kanske vit tisha. Aa en vit tisha [...] Jag känner mig ganska sugen på en svart 

jeansjacka skulle jag vilja ha till. Och solglasögon typ. Utstoppad [t-shirt], upprullade ärmar två varv 

 

När Olle beskrev sin outfit var det slående likt det som Joel nämnde: 

 
[...] Ett par sneakers, nog 90% vita, [...]  ett par kostymbyxor [...] brallorna skulle nog vara mörka, sen skulle jag nog ha en 

vit t-shirt och tunn jacka, oavsett om det är en svart jeansjacka, bomberjacka kanske, tror jag. Sen skulle jag nog ha ett par 

schyssta shades på mig. [...] Det här [t-shirten] är inte instoppad 

 

Detta bekräftar tydligt hur kläder inom en medlemskapsgrupp kan ses som en uniform, där en viss stil 

har igenkänningsbara tecken (Craik, 2009). Trots att Joel och Olle inte känner varandra beskrev de 

oerhört lika outfits, vilket var uppseendeväckande då vi ser hur starkt individer kan influeras av Scandi 

Style på liknande sätt.  

 

Att individer liknar sin medlemskapsgrupp var det flera intervjupersoner som var medvetna om. Harald 

berättade om hur hans klädstil har influerats av att flytta till Lund: “men det har jag verkligen känt sen 

jag kom ner hit, att det är ju så många som går runt helsvarta. Både tjejer och killar. Och det har jag 
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ju lätt fått härifrån, typ lite kopierat.” Även Amanda beskrev det: “jag tycker dom [vänner] klär sig 

ganska likt mig, ungefär samma stil.” Medvetenhet om hur lik klädstil flera intervjupersoner har med 

sitt umgänge och omgivning tyder på att personerna genom Scandi Style möjligen vill, eller i alla fall 

inte vill undvika, att likna sin omgivning och sina vänner. Avskalade och enkla plagg, kan således 

tänkas skapa en trygghet för personerna då de får en känsla av att passa in.  

 

Utöver en avskalad klädstil, framkom det att individerna anammat liknande typer av attribut i sin 

klädstil som färg, varumärken och passform. Dessa attribut verkar således ha en symbolisk mening 

inom Scandi Style. För att trovärdigt anamma en stil är det viktigt att förstå denna symbolik och 

stilkoder (se Tabell 1), alltså attribut som är socialt accepterade inom en medlemskapsgrupp. Görs inte 

detta kan en individ mista sin grupptillhörighet. (Elliot & Davies, 2006) Således kan de attribut 

intervjupersonerna nämnde anses vara stilkoder som de behöver förstå för att skapa sig en 

grupptillhörighet inom Scandi Style. 

 

Den diskreta färgskalan 

 

Ett av attributen vi såg var återkommande när intervjupersonerna svarade på vad som var viktigt för 

dem i sin klädstil, var en viss typ av färgskala. Denna färgskala är gemensam för alla tre kategorierna:  

 

Sofie:“[...] i min garderob går min klädkod från vitt till svart och kanske lite blått, väldigt mycket blått, 

om det är nån  färg jag har. “ 

 

Maria: “jag tror jag gillar att dom [dova färger] liksom, aa men så här lugna mot varandra typ, men 

såhär lite harmoniska och passar ihop, och ingenting skär sig.” 

 

Elsa: “det [färger jag använder] är nog svart, aa, vitt. Aa, det skulle jag nog säga. [...] en jag är nog 

aldrig helt färgglad från topp till tå.“ 

 

Denna färgskalan är densamma som hur media beskriver de färger som förekommer inom Scandi Style, 

alltså diskreta toner (Svenska Institutet, 2016). Därför kan denna färgskala ses som en stilkod inom 

Scandi Style. Att använda sig av en neutral färgskala verkar således vara viktigt för att skapa en 

trovärdig social identitet.  



 
 

 45 

 

Anledningen till att dova färger blivit populära inom stilen kan vara för att det möjliggör för individer 

att lättare passa in i omgivningen än med färgglada plagg, vilket är en drivkraft för människor (Miller, 

2004). Olle berättade: “[...] var nära på att köpa ett par badbraller, som var lite för spaceade liksom. 

Det var typ en sån här, papegoja och så här, var ändå så här ett par schyssta badbraller men då tyckte 

jag att det blev fan det är för mycket, för skrikigt [färgglatt] [...] testade och var ändå bara, fan näe jag 

är för feg.” Att Olle känner sig osäker på att använda färgglada plagg stämmer överens med Millers 

(2004) teori om hur dagens stora utbud skapar beslutsångest hos konsumenter om vad som är rätt och 

fel, och hur den naturliga färgskalan då blir ett tryggt val. Dova färger blir därmed ett säkert och enkelt 

val vilket Harald vidare exemplifierar: “svart är snyggt, den är enkel och den sticker inte ut så mycket. 

Och det är liksom såhära check check check på mig.” Detta visar på hur Harald uppskattar hur färgen 

svart tillåter honom att passa in i omgivningen.  

 

Svart är också den färg som var allra populärast hos intervjupersonerna. En anledning till detta kan vara 

att den gör det enklare för individerna att kombinera ihop outfits, genom att mestadels ha kläder i mörk 

färgskala, som Grove-White (2001) beskriver. Varför just svart är så bra beskrev Sofie: “[...] jag kan 

förstå folk som tycker, hur kan det vara, varför är den här svarta outfiten så snygg, det är bara svarta 

kläder. Men jag tycker verkligen att på nåt sätt är det någonting som blir jäkligt snyggt när det är 

stilrent liksom. [...]”. Den bakomliggande orsaken till att Sofie anser att det är snyggt och stilrent med 

svarta plagg, kan bero på att svart ses som en ikoniskt färg inom modevärlden (Miller, 2004). Svart 

möjliggör att passform och skärning istället kan signalera moderiktighet. Om en individ har kunskap 

om mode vet man således att svart är ett signalement på just detta, och som kunde urskiljas i Sofies 

beskrivning - svart gör en outfit mer stilren. Att alla intervjupersoner föredrog svart, kan således till 

viss del bekräfta deras modekunskaper.  

 

Som tidigare nämnt benämner vi Scandi Style som en ambi-brand-stil. En bidragande orsak till att 

stilen passar flera olika personligheter kan vara den naturliga färgskalan. Diskreta färger uttrycker inte 

ett tydlig budskap i sig, utan tillåter individer att med skärning och passform skapa ett moderiktigt 

uttryck. En dov färgskala gör så att olika typer av människor kan använda stilen. Färgglada kläder kan 

istället på grund av sin uttrycksfullhet få människor att känna sig obekväma, som flera intervjupersoner 

berättade. Då grunden i ambi-brands handlar om att gå emot entydighet och det uppenbara (Brown, 

2006), anser vi att Scandi Styles färgskala passar väl in i ambi-tänket då den är allt annat än 
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framträdande.  

 

De osynliga varumärkena 

 

Under våra intervjuer var ett antal varumärken återkommande. Dessa är gemensamma för alla tre 

kategorier. De som nämndes var framförallt Filippa K, H&M och J. Lindeberg. William, Olle och 

Amanda berättade, i likhet med de övriga vilka varumärken dem tycker om:  

 

William: “[...] nej jag kan föredra de andra varumärkena, typ J. Lindeberg passformsmässigt och även 

Tiger, tror jag.” 

 

Olle: “så därför är väl Filippa K nummer ett om jag måste välja ett märke.” 

 

Amanda: “[...] H&M är liksom där, kan man alltid hitta något, där är jag ofta.” 

 

Anledningen till att dessa varumärken, som exempelvis Filippa K och H&M återkom under 

intervjuerna, kan vara för att de är en del av symboliken inom Scandi Style. Detta då specifika 

varumärken inom en viss grupp visar den sociala identiteten och har en symbolisk mening (Berger, 

Chan & van Boven, 2012). Dessa varumärken kan därför ses som en stilkod inom Scandi Style, som 

behöver bäras för att trovärdigt skapa tillhörighet till gruppen. Såsom Munteanu Claudiu och Pagalea 

(2014) beskriver fungerar vissa varumärken som en länk till gruppen. Att flera varumärken återkommer 

inom Scandi Style verkar tyda på att dessa sammankopplar individer som har anammat stilen.  

 

När vi frågade hur intervjupersonerna ser på varumärken, svarade de flesta att de inte tydligt vill visa 

vilka varumärken de bär. Elsa uttryckte det som “pråligt” med synliga varumärken och föredrar istället 

att bära kläder där logotyper inte syns. Vidare beskrev Joel sin syn på synliga logotyper: “[...] jag tror 

nån slags tumregel är att jag inte vill ha synliga märken på kläder. Asså, det är så mycket snyggare 

och inte ha det liksom.” Även David beskrev sin syn på varumärken på ett liknande sätt: “eh, because I 

think it's [synliga logotyper].. eh.. it’s quite faddy,  [...] that’s just like, I don’t like that, because it’s 

like in your face like.” 
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Eftersom Elsa, Joel och David alla är i olika kategorier, blir det extra tydligt med citaten ovan, att 

tydliga logotyper kan antas vara för skrytsamt inom Scandi Style. Varumärken, som exempelvis Filippa 

K med sina nedtonade logotyper, passar också ihop med Scandi Styles minimalistiska framtoning. Det 

kan ses som en anledning till varför denna typ av varumärken har blivit önskvärda inom stilen. Därför 

kan vad vi benämner som osynliga varumärken, ses som en stilkod inom Scandi Style. Vid en första 

anblick kan man då anta att varumärken inte spelar någon roll eftersom att intervjupersonerna tar 

avstånd från att bära synliga logotyper. Men under intervjuernas gång, framkom det att varumärken 

ändå verkar ha en viss betydelse. Flera intervjupersoner uttrycker en vilja i att andra skulle förstå att de 

bär ett visst varumärke. Olle exemplifierar detta:  “[...] medan då Filippa K inte behövde göra det [ha 

tydlig logotyp] för att folk skulle se att det är Filippa K. Folk som har koll ser att det är Filippa K, det 

står inte Filippa K på rumpan.”  

 

Olle verkar således vilja visa vilket varumärke han bär, men bara för de personer som är insatta i vilka 

varumärken som gäller inom stilen. Harald förklarade sitt förhållningssätt: 

 
[...] Jag gillar mode, då impressar jag gärna på folk som också är medvetna om mode, för dom människorna tänker jag är 

ganska nice [...] det kanske sitter en sån här tag på nån av mina [Filippa K] tröjor. Dom kan se det för då är det nice, för 

dom vill jag gärna impressa, för uppenbarligen har dom kollat noga. Men folk som bara passerar, dom behöver verkligen 

inte se vad för märke det är. 

 

Det som blir intressant är alltså att intervjupersonerna uttrycker att det inte är vilka som helst i 

omgivningen som ska veta vad för varumärke de bär, utan det verkar snarare vara viktigt att visa det för 

modeintresserade och de som känner till varumärken som Filippa K. Detta kan då tolkas som att 

intervjupersonerna vill att medlemskapsgruppen ska se att de bär rätt varumärken. På så vis kan den 

sociala identiteten stärkas. Ett annat sätt som Harald vill visa på sin sociala tillhörighet kan tänkas vara 

genom språkbruket. Från Haralds citat kan vi observera att han pratar på liknande sätt som alla 

intervjupersonerna i viss mån gör. Detta kan vara något som förenar medlemskapsgruppen.  

 

Inom Scandi Style verkar det alltså mindre viktigt att visa upp varumärken för människor som inte vet 

vilka stilkoder som gäller inom stilen. Det som spelar roll, är istället att man får godkännande av 

medlemskapsgruppen för att få en social tillhörighet (Bearden och Etzel,1982). Individerna blir därmed 

bekräftade inom Scandi Style om de förstår vilka varumärken som är stilkoder. Det verkar således 

finnas en paradox inom Scandi Style när det gäller varumärken. Dels att det inte verkar vara av vikt att 
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logotyper ska synas, samtidigt som flera intervjupersoner verkar vara varumärkesorienterade, då de 

tycker att det är viktigt att medlemskapsgruppen ser att de bär ett visst varumärke. Inom Scandi Style 

visar intervjupersonerna således vilka de är och får en grupptillhörighet genom att “inte bära något”, 

snarare än att bära något.  

 

De varumärken som framkom som stilkoder verkar passa för alla typer av personligheter vi ser mellan 

kategorierna. Vad de har gemensamt är att de inte tydligt visar en logotyp och kommer från 

Skandinavien. Därför anser vi att de varumärken som förekommer inom Scandi Style, kan ses som 

ambi-brands (Brown, 2006). Eftersom att de inte tydligt symboliserar en viss personlighet då de är så 

pass diskreta, kan de anses passa en rad olika personligheter. Detta till skillnad från många andra 

varumärken som snarare ska uttrycka en viss typ av identitet. Varumärken är således viktiga inom 

Scandi Style, men de ska inte med stora logotyper tydligt symbolisera en viss typ av personlighet, 

vilket går hand i hand med ambi-branding.  

 

Varumärken som statussymboler 

 

Vi kunde urskilja att olika varumärken verkar ha olika status inom Scandi Style. Maria berättade: “[...] 

jag skulle inte gå runt med en logga att det stod såhär H&M eller Åhléns [...]. Så det e ju kanske lite, 

att man ändå är lite medveten om att det ska va nånting, lite mer såhär “märke”-märke typ.” När vi 

frågade Sofie om varumärken beskrev hon det på liknande sätt:   

 
Men ska man gå och skylta med märken kanske jag inte skulle tycka att det var, det bekvämaste att gå med nån billig påse, 

från något billigt märke på Biblioteksgatan i Stockholm liksom [...] 

 

Att Maria och Sofie inte vill framhäva vad de anser vara billigare varumärken kan tyda på att vissa 

dyrare varumärken har en högre status inom Scandi Style.  Detta stämmer överens med den högre 

statussymbolik som förknippas med de varumärken som har ett högt pris (Childs & Jin, 2016). David 

var också tydlig med att han köpte en halsduk för att den kom från ett dyrare varumärke:  

 
No, it [köpet] was because it was Paul Smith. To be totally honest. And it’s alright, it’s not a bad scarf. But it was more so, 

yeah the price [...] 
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Emellertid så kommuniceras status ut genom synliga varumärken enligt Childs och Jin (2016). Dock 

upptäckte vi att de statusfyllda varumärken som förekommer inom Scandi Style, är varumärken utan 

synliga logotyper. Harald gav ett exempel på detta när han berättade om hur varumärken kan förbättra 

hans stil: “[...] så det skulle bara vara en upphottad variant av min stil, att man bara har ett litet J. 

Lindeberg-märke eller vad det är.” 

 

J.Lindeberg, som ofta har diskreta logotyper, verkar alltså vara ett varumärke som är statusfyllt inom 

Scandi Style. I likhet med Harald pratade Olle också om att han anser att hans stil uppgraderas med 

dyrare och logotyplösa varumärken “[...] skulle jag vara miljonär så tror jag att jag skulle klä mig 

ungefär likadant men jag kanske skulle ha Blk Dnm istället för Filippa K, som fortfarande kör samma 

grej, mycket helsvart, mycket enkelt [...]” 

 

Således verkar det som tidigare nämnt att vissa varumärken leder till mer status än andra, där Blk Dnm, 

som är dyrare än Filippa K, också är mer eftersträvansvärt för Olle. Detta stämmer också överens med 

Elliot och Davies (2006) teori om att vissa specifika varumärken kan förmedla den identiteten som 

individen vill nå. Vi kan därför anta att Olle tycker att han når en mer statusfylld identitet om han bär 

Blk Dnm.  

 

Statussymboliken i logotyplösa varumärken inom Scandi Style motsätter därmed teorin. Detta då 

osynliga varumärken är en stilkod som medlemskapsgruppen förstår statussymboliken i. Vi har alltså 

urskilt ett andra breakdown (Rennstam & Wästerfors, 2006). Statusen som varumärken ger inom 

Scandi Style verkar därmed inte bero på synliga logotyper, utan tvärtom - status kommer från att inte 

visa logotyper, och det verkar ligga i det stilrena samt priset som dessa förmedlar. Emellertid befinner 

sig många av intervjupersonerna i en fas i livet där de inte har möjlighet att konsumera dyra 

varumärken. Den ekonomiska aspekten som de berättade om, hindrar dem från att konsumera 

varumärken med ett högre pris, vilket också är en indikation på att dyrare varumärken är önskvärt.  

 

Den enkla passformen, skärningen, kvaliteten och materialet 

 

Som tidigare nämnt så öppnar en dov färgskala upp för individer att själva mixa ihop sin egen stil av 

hela garderoben. Detta genom att istället för färg, lägga fokus på material och passform (Grove-White, 

2001). Vi noterade att detta stämmer även inom Scandi Style då många av intervjupersonerna berättade 
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om hur de istället för färg, lade fokus på material och passform. William exemplifierar:  

 
[...] Så är det väldigt många plagg som ser väldigt lika ut. Väldigt små, små förändrade former liksom. Att jag har väldigt 

många vita Oxford-skjortor, och väldigt många svarta tröjor i olika material och olika passformer kanske, men på håll ser 

de kanske ganska likadana ut 

 

Williams syn på att passform och material är viktigt nämnde alla tre kategorier. Därför ser vi dessa 

attribut som en stilkod inom Scandi Style. Detta då de verkar vara socialt accepterade inom 

medlemskapsgruppen. Att kunna kombinera en utåt sett enkel garderob genom passform och material 

kan tänkas visa på att man förstår stilkoderna.  

 

Ett annat viktigt attribut som vi noterade inom Scandi Style var kvalitet, vilket Olle berättade om: “när 

det gäller material så ska det väl kännas att det är kvalité. Det är väl just kvalitén som jag tror är 

viktigast, att det känns bra, det känns genuint på nåt sätt.” I likhet med Olles beskrivning berättade 

Harald om sin syn på kvalitet: “[...] och det tänker jag för att jag tycker det är så nice när man har en 

sån här kvalitetsgrej som man bara känner, det här är så bra.” 

 

Även kvalitet verkar vara en stilkod inom Scandi Style, då det nämndes av intervjupersoner inom alla 

kategorier. Vi diskuterade varför kvalitet kan anses vara viktigt inom stilen. En anledning vi resonerade 

kring var för att Scandi Style ska vara tidlöst (Kleberg von Sydow & de Poret, 2015), vilket leder till att 

plaggen behöver hålla länge. Dessutom kan det antas att bra kvalitet också leder till bra passform som 

ovan nämnt också är en stilkod. 

 

Utöver kvalitet och passform var också den enkla skärningen något som många av våra 

intervjupersoner nämnde som viktigt i deras stil. Detta kan ses genom Olles beskrivning: “dels som jag 

sa nu att det ska va enkelt. Jag tycker att man kan se otroligt uppklädd ut genom att gå ut i en t-shirt 

[...]” 

 

Den enkla skärningen anses viktig för alla intervjupersoner i de tre kategorierna, eftersom de nämnde 

att de enkla plaggen utgjorde en stor del av deras garderob och var något som de föredrog att klä sig i. 

Skärningen blir ett tecken på att vara moderiktig snarare än färg och mönster, vilket Miller (2004) 

beskriver. Det stämmer även överens med medias beskrivning av Scandi Style som lyfter fram stilen 

som minimalistisk, där basplaggen får ta plats (Bergh, 2016). Den enkla passformen, skärningen, 
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materialet och kvaliteten tyder på att Scandi Style är en ambi-brand-stil. Detta då dessa neutrala 

stilkoder kan kombineras på ett sätt som passar varje individ, vilket kan vara en anledning till att 

Scandi Style passar olika typer av personer.  

 

Enkla stilkoder minskar veligheten 

 

När individer känner ambivalens i den identitet de vill förmedla kan det leda till att konsumenter 

upplever dissonans i sina Consumer Identity Projects (Arnould & Thompson, 2005). Detta kan orsaka 

velighet i klädval. Vi har sett denna velighet hos personer från alla våra kategorier. De upplever ofta 

osäkerhet när de ska välja mer färgglada och annorlunda plagg än vad som vanligtvis förekommer 

inom Scandi Style. Denna osäkerhet kan ses i Marias beskrivning: “jag kan tycka det är jävligt coolt 

med lite såhär konstiga plagg, men provar jag sånt, så blir jag… jag kan va väldigt såhär, är det här 

coolt eller är det fult?“ 

 

Ett sätt för att dämpa denna osäkerhet såg vi är genom att fråga om vänners åsikter. Sofie berättade: 

“[...] jag brukar ju alltid om jag har nån panik med nån färg på nåt plagg eller vad jag ska köpa så 

frågar jag ofta mina kompisar om råd.” 

 

Bearden och Etzels (1982) resonerar att individer söker bekräftelse från sin medlemskapsgrupp för att 

passa in. Sofie kan därför antas vilja få sina klädval bekräftade av medlemskapsgruppen för att minska 

osäkerheten. Det kan tänkas ge godkännande på att hennes sociala identitet är passande. Flera nämnde 

att de behövde få en andra åsikt om speciella plagg, såsom Sofie beskrev. Detta kan ses som ett sätt att 

undvika dissonans och velighet.  

 

Att individer ofta upplever velighet förklarar Elliot och Davies (2006) med the self-in-between, som 

menar att individer aldrig blir helt färdiga i sitt identitetsprojekt. Istället förändras identiteten ständigt 

av individen, vilket ofta leder till velighet om hur stilen ska se ut. Vi noterade att veligheten kan minska 

genom att intervjupersonerna ber om råd från vänner. Emellertid upptäckte vi också att personerna med 

hjälp av Scandi Style har hittat en genväg för att minska osäkerheten, genom hur enkel stilen är. Hur 

Scandi Style i sin enkelhet minskar klädångest kan ses i Haralds beskrivning: ”för ibland känner jag 

bara såhär, aa men svarta jeans och en vit t-shirt räcker gott och väl […] det är så skönt att man bara 

kan köra på det, så att jag försöker hålla det ganska enkelt.”  Vidare menade David att han ofta väljer 
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minimalistiska plagg för att det är okomplicerat: ”[...] but I wouldn't say that every single time I go out 

I’m like I need to... sometimes I’m in a rush and like just put something plain on, go minimalist.” 

 

Vi förmodar att de minimalistiska stilkoderna i Scandi Style gör att Harald och David slipper känna 

osäkerhet kring att välja outfits, men samtidigt känna att de når ut med sin identitet. Vi noterade också 

att flera andra intervjupersoner tycker om Scandi Style på grund av stilkoderna, då osäkerheten i 

klädvalen minskar. Joel utvecklade detta: ”men sen så, jag har ju typ ett såhär klädrack, jag har hängt 

upp det som jag använder mest så att om jag inte har någon specifik idé då brukar jag bara kunna ta 

nånting därifrån. Och det är typ bara svart.” Olle var inne på samma spår: “[...] svart är nog bara för 

att det är så enkelt att matcha med.” 

 

Joel och Olle menar att det blir enkelt för dem att välja kläder då många plagg går i färgen svart, en 

stilkod inom Scandi Style. Osäkerheten kring att välja outfits kan alltså minska med Scandi Style, tack 

vare de enkla stilkoderna. Då vi har noterat olika personligheter inom stilen, kan det antas att de har 

olika typer av ambivalens. Scandi Style, som vi namnger en ambi-brand-stil, kan då bli en genväg mot 

att slippa velighet, oavsett personlighetstyp. Vi tror därför att Scandi Style kan bli en lösning för att 

minska osäkerheten i att vara the self-in-between.  

4.4 Vad passar inte in i Scandi Style?  

Under intervjuerna frågade vi om det fanns vissa plagg som intervjupersonerna inte skulle vilja bära. 

Vad vi fann intressant var att det uppkom ett mönster i de svar vi fick där liknande varumärken och 

plagg nämndes. Inom Scandi Style går det därmed att urskilja en viss stil som gruppen inte vill 

förknippas med.  

 

Scandi Style kontra amerikansk preppy-stil 

 

Intervjupersoner i alla tre kategorierna tar tydligt avstånd från den så kallade amerikanska preppy-

stilen, som många beskrev som typisk för ekonomistudenter.  

 

William: “om jag hade fått välja på en rad varumärken, så hade jag inte rankat det [Ralph Lauren] på 

topp. För det är lite mycket Ivy League på.” 
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Joel: “[...] för jag tycker typ vissa propra grejer är ganska fult, asså jag gillar inte Ralph Lauren asså, 

den stilen. Den här amerikanska skjort-stilen, jag tycker det är ganska fult.”  

 

Amanda: “men sen så är det många av vad jag känner i Lund som har kavaj och skjorta, det ser jag 

väl väldigt ofta liksom. Många inom ekonomi liksom som har det och det skiljer sig ganska mycket från 

mig. Det skulle inte jag ha på mig liksom.” 

 

Det är slående hur flera av intervjupersonerna nämnde just Ralph Lauren och amerikansk preppy-stil 

överlag när de berättade om vad de inte skulle vilja ha på sig. Eftersom flera intervjupersoner tog starkt 

avstånd från preppy-stilen när vi frågade om vilka plagg de inte skulle vilja ta på sig, ser vi detta som 

en dissociativ grupp (se Tabell 1) inom Scandi Style. Detta är grupper som medlemskapsgruppen inte 

vill associeras med (Dahl & White, 2006). Det kan då antas att preppy-stilen inte är socialt accepterad 

inom Scandi Style då den går emot de enkla stilkoderna, som individer behöver hålla sig till för att få 

en social tillhörighet inom gruppen (Craik, 2009). Att ha en dissociativ grupp kan också tänkas stärka 

gruppkänslan inom medlemskapsgruppen, vilket Olle uttryckte: ”[...] och det tror jag också blir då en 

gruppgrej, vi mot ni, vi mot dom.”  

 

När vi frågade om varför de inte ville bära preppy-stilen var det flera av intervjupersonerna som 

berättade att de inte tyckte stilen passade deras person. Olle beskrev tydligt detta faktum: “[...] det blir 

för mig opersonligt tror jag, tycker jag. Sen finns det säkert personer som definierar sig exakt med 

Ralph Lauren, men jag tror det är så långt från mig [...]” En förklaring till varför preppy-stilen inte 

passade dem, var för att flera ansåg att stilen uttryckte en pretentiös och skrytsam attityd. Vi noterade 

hur Joel rynkade på ögonbrynen när han berättade: “jag vill inte liksom, asså Ralph Lauren är ju 

väldigt såhär “den här hästen, det är the shit.”  Vidare beskrev David hur han också tycker ett 

skrytsamt beteende som kommer med en preppy-stil inte är något han vill associeras med: “[...] like 

I’m not walking in and like, look I have my scarf look at this it’s Paul Smith this is Paul Smith, you 

know what I mean, I don’t wanna be like that.” Craik (2009) menar på att individens klädval har en 

symbolik för identiteten. Preppy-stilens symbolik verkar alltså inte gå ihop med den identitet som 

individerna vill förmedla med Scandi Style. 

 

Ovanstående resonemang kan bero på att de synliga logotyperna och de kulörta färgerna inom preppy-

stilen kan anses gå emot de stilkoder som vi har noterat finns inom Scandi Style. Individer inom Scandi 
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Style kan således förlora sin sociala roll genom att anamma samma stilkoder som finns inom preppy-

stilen. Detta eftersom att användningen av dissociativa gruppers stilkoder kan leda till att ens egen 

grupptillhörighet försvinner (Elliot & Davies, 2006). Scandi Style, som vi ser som en ambi-brand-stil, 

ska istället ge sken av att vara enkel i sitt uttryckssätt och således passa flera personligheter. Preppy-stil 

kan istället antas förmedla en mer specifik identitet, då flera intervjupersoner anser att stilen förknippas 

med något skrytsamt, samt den bild de har av en traditionell ekonom. Detta verkar inte gå ihop med hur 

intervjupersonerna vill förmedla sig själva. Flera intervjupersoner har nämnt att de inte vill bli 

placerade i ett fack och kan därmed antas vilja bibehålla sin mångsidiga person i sin stil. De identifierar 

sig därför helt enkelt inte med den identitet de anser kommer med preppy-stilen, trots att flera studerar 

ekonomi. 

4.5 Att skapa en unik identitet genom Scandi Style  

Haytko och Thompson (1997) beskriver att individer både vill passa in i en medlemskapsgrupp, men 

också skapa en unik identitet inom gruppen, detta är således en paradox. Vi noterade att flera 

intervjupersoner använt attribut i sin stil för att bli unika, samtidigt som de också anammat stilkoder 

som finns inom Scandi Style för att få en grupptillhörighet. Detta tyder på att paradoxen går att lösa 

inom Scandi Style, vilket Berger, Chan och van Boven (2012) menar att individer kan göra inom en 

stil. Behovet av att få särskilja sig från mängden varierar mellan de tre kategorierna. Nedan kommer vi 

att gå närmare in på skillnaderna i behovet av att vara unik hos dessa.  

 

“De uttrycksfulla” - formade av individualitet 

 

Vi upptäckte att “De uttrycksfulla” har ett stort behov av att differentiera sig från medlemskapsgruppen 

och skapa en unik identitet. William berättade: “[...] jag vill gärna kanske vara lite mer kreativ än den 

gemene mannen så att säga”, och David utvecklade hur han också vill vara annorlunda än den 

“gemene mannen”:  

 
Ehm yeah I like being a little bit different and almost a little bit eh.. you know when you sort of walking into a room, let’s 

say if you’re walking to a lecture, and you wearing something a little bit different, and.. I’m not to get the attention but it’s 

like “yeah”, it’s liberating, you know what I mean? I'm not to just... go for the norm. 
 

Sofie nämnde att hon tänker på liknande sätt när hon befinner sig i en likartad situation: 
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[...] Det blir att man asså gör lite väsen av sig när man går bland folk eller sitter i klassrum där många kanske har mer 

diskreta klädstilar. Eh, också det är jag väl mycket såhär äh, jag vill ha det här liksom det är ju nice, asså visst jag kommer 

få uppmärksamhet, men fine det gör inget för mig liksom. 

 

Det var uppseendeväckande hur både David och Sofie på liknande sätt nämnde att de trivs med känslan 

av att gå in i ett rum och sticka ut ur mängden. Det visar tydligt deras behov av att vara unika i sin 

klädstil även i vardagliga situationer. Att vilja ta större plats i sociala kontexter, menar Haytko och 

Thompson (1997) är en av drivkrafterna till att vara medveten om sin klädstil och vara unik. 

Anstränger de sig mer i sina unika klädval, kan det tänkas leda till att andra uppmärksammar dem i 

högre utsträckning. Detta synsätt menar Haytko och Thompson (1997) beror på att individen tror att 

omgivningen bryr sig om ens klädval. Behovet av att skapa en unik identitet, upptäckte vi alltså är 

starkt hos “De uttrycksfulla” oavsett situation.  

 

Vidare är det för “De uttrycksfulla” viktigt att ha några plagg inom Scandi Style som de anser vara 

unika, för att särskilja sig från mängden. Exempelvis uppmärksammade vi alla under intervjun med 

Sofie, att hon bar en vit skjorta med långa ärmar under sin polotröja. Vita skjortor kan ses som ett 

basplagg inom Scandi Style, men hennes plagg var unikt i och med designen. Detta anser vi 

representerar hennes höga behov av att särskilja sig. David förklarade hur han brukar gå tillväga för att 

skilja sig från mängden genom att ta en stilkod ett steg längre:  

 
I have a thing about skinny [svarta] jeans.. and to the point that I used to actually buy women jeans, because I couldn't find 

tight enough jeans 

 

Både Sofie och David förklarade alltså hur de föredrar att anamma något som syns vid en första 

anblick. Att använda ovanliga produkter inom stilen menar Berger, Chan och van Boven (2012) är 

vanligt hos individer med ett högt behov av att sticka ut. Därför kan vi genom detta uttyda att 

personerna som tillhör “De uttrycksfulla” och har ett högt behov av att sticka ut, skapar en unik 

identitet genom att använda speciella plagg inom stilen. Unika produkter kan ses som ett 

differentieringsattribut (se Tabell 1) hos “De uttrycksfulla”, vilket är attribut som är unika för individer 

i en medlemskapsgrupp (Berger, Chan & van Boven, 2012). Att använda dessa blir därmed ett 

tillvägagångssätt för individerna att skapa sig en unik identitet inom Scandi Style. Således kan de 

genom att anamma differentieringsattribut för att skapa en unik identitet, samtidigt som de använder 
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stilens stilkoder för att passa in, lösa den paradox som Haytko och Thompson (1997) beskriver. De får 

alltså både en social och unik identitet samtidigt.  

 

Att “De uttrycksfulla” alltid vill sticka ut från sin omgivning, kan grunda sig i ett upplevt hot mot 

identiteten när de känner sig för lika andra, vilket Bearden, Hunter och Tian (2001) beskriver. De fyra 

personerna i “De uttrycksfulla” anser vi vill förmedla en stark individualitet, och upplever de att de blir 

för mycket av “en i mängden”, kan det därmed antas leda till dissonans i individens Consumer Identity 

Project (Arnould & Thompson, 2005). Därmed kan de inte skapa den identitet de eftersträvar. 

Intervjupersonerna i denna kategori kan därmed oftare antas känna ett hot mot sin identitet och därför 

mer frekvent använda sig av ovanliga klädesplagg än andra.  

 

“Kameleonterna” - varierar med situationen 

 

Vi urskilde att även “Kameleonterna” har ett behov av att vara unika inom Scandi Style. Men till 

skillnad från “De uttrycksfulla” som anammar ovanliga produkter, handlar det ofta om vad Olle 

beskrev som “det lilla extra” i en outfit. Harald beskrev i likhet med Olle att han vill att hans plagg ska 

ha något extra: “[...] det ska finnas basplaggen, som gärna kan ha en liten twist liksom [...] Sen tänkte 

jag, fan det skulle va asnice att ha en till rock, och då köpte jag den som har ett annat...den har ju 

liksom ingen krage. Utan den liksom, är en liten twist.” 

 

Intervjupersonerna i “Kameleonterna” uttrycker alltså en vilja att sticka ut från mängden, men då 

endast med hjälp av små medel. Därför kan vi anta att denna kategori inte har ett lika stort behov av att 

vara unika som “De uttrycksfulla”, vilket tyder på att det inte lika ofta känner ett hot mot sin identitet. 

Att använda “det lilla extra” för att skapa en unik identitet inom Scandi Style kan ses som ett 

differentieringsattribut inom stilen för “Kameleonterna”.  

 

Alla intervjupersoner i “Kameleonterna” beskrev också att deras twist till stor del påverkades av vilken 

social kontext de befann sig i och hur mycket ett plagg står ut, vilket Joel exemplifierar: “[...] men på 

fest då kan man liksom, då kanske jag kör lite mer såhär mönstrade skjortor och lite såhär såna grejer 

[...]”  
 

Joel använder alltså mönstrade skjortor i specifika sammanhang, som på fest. Detta ser vi som hans 
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“det lilla extra”.  Även andra i “Kameleonterna” uttryckte hur de hade något extra utstickande plagg 

vid vissa tillfällen. Behovet av att vara unik inom “Kameleonterna” skiljer sig alltså beroende på vilken 

social situation de befinner sig i. På fest kan det antas att behovet ökar, kanske för att det då är mer 

socialt accepterat att sticka ut. Något som bekräftar detta är att Joel känner en osäkerhet av att använda 

sin mönstrade skjorta i skolan:  

 
[...] Men asså om jag skulle ha dom grejerna jag har på fest i skolan, då skulle det bli så stor kontrast mot vad typ andra 

har på sig. Så att då, det skulle bli såhär, då skulle jag känna mig för utstirrad 

 

 Detta kan tyda på att han trots ett visst behov av att sticka ut genom “det lilla extra”, också medvetet 

delvis anpassar kläder efter vad andra har. Behovet av att både sticka ut och passa in simultant (Haytko 

& Thompson, 1997; Berger, Chan & van Boven, 2012) upplever alltså “Kameleonterna” i vissa 

situationer. De löser då denna paradox genom att i dessa situationer anamma differentieringsattribut 

som “det lilla extra”. 

 

“Efterföljarna” - passar alltid in 

 

Paradoxen i att människor både vill vara unika och passa in som “Kameleonterna” och “De 

uttrycksfulla” bekräftar, såg vi dock inte existera hos “Efterföljarna”. Detta eftersom att Elsa och 

Amanda aldrig uttryckte en vilja av att skilja sig från mängden. De sa istället flera gånger att de inte vill 

sticka ut och noga anpassar sig efter hur omgivningen klär sig. Amanda exemplifierar: “det [klädval] 

kanske är omedvetet liksom, att jag gärna klär mig så att man inte sticker ut för mycket. Hamnar med 

alla andra liksom.” Elsa beskrev på liknande sätt hur hon överhuvudtaget inte funderar på att sticka ut: 

“[...] jag vet inte riktigt hur jag skulle göra för att sticka ut [...]” De hade också en något mer 

tillbakadragen framtoning än de andra intervjupersonerna, vilket bekräftar deras vilja av att inte synas 

för mycket i sociala kontexter. Detta är något som går emot vad teorin säger, som belyser hur individer 

både vill vara unika och tillhöra en grupp (Haytko & Thompson, 1997). Således är detta ett tredje 

breakdown (Rennstam & Wästerfors, 2015), då Elsa och Amanda tydligt beskrev sin vilja om att passa 

in i mängden och inte sticka ut. 

 

“Efterföljarna” som saknar behov av att skapa en unik identitet, anammar därför inga 

differentieringsattribut. Elsa och Amanda föredrar istället att likna hur andra såg ut även vid speciella 

situationer såsom fest. Efter att ha svävat på svaret länge, sa Elsa dock att hon möjligen kan tänka sig 
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skifta i klädmaterial snarare än att sticka ut ur mängden på något explicitare sätt: “mm, aa men nånting 

med sammet då [på fest].” Här kan vi således se det breakdown som vi nämnde tidigare. 

“Efterföljarna” behöver, till skillnad från de övriga intervjupersonerna, alltså inte hantera paradoxen. 

Detta då paradoxen inte går att applicera på dem då de saknar behovet av att vara unika, och endast vill 

assimileras.  

 

Att bli unik med influenser från andra stilar 

 

Både “De uttrycksfulla och “Kameleonterna” anammar differentieringsattribut som unika produkter 

och “det lilla extra” inom Scandi Style, för att skapa en unik identitet beroende på behov. Vad vi dock 

fann extra intressant, var att båda kategorierna även tar influenser från andra stilar och 

inspirationskällor för att skapa en unik identitet.  

 

Både Joel och David beskrev att de har unga rockstjärnor som inspirationskällor när det kom till sin 

klädstil. Detta kan vi se som deras aspirationsgrupp (se Tabell 1), som Dahl och White (2006) 

benämner är en grupp som inte finns i ens omgivning, men som individen vill tillhöra men inte fullt ut 

gör. Vidare utvecklade David varför han har Matthew Healy, sångare i The 1975, som 

inspirationskälla:  
 

[...] Do you know.. a lead singer of a band.. Matt Healy? [...] I don't just try to emulate him and think ‘Oh I wanna be like 

him’ but I see his.. Ehm, he kind of doesn't care, and he can do that I suppose because he's the rockstar, he's the lead singer, 

you know.. But I honestly like it. Yeah so I’d say the design-inspiration comes from him 

 

 Här ser vi hur Davids aspirationsgrupp är något han kan inspireras av i sin klädstil. Detta då vi 

noterade hans stil, att han var självsäker och att han berättade att han ville gå emot normer. Vi menar 

inte att han anammat hela rockstjärne-stilen, eftersom att han tillhör Scandi Style, men influensen gick 

implicit att se i stil och sätt.  

 

Vad vi också fann intressant var hur både David och Joel på liknande sätt influeras av sin 

aspirationsgrupp, både när det kommer till material, klädesplagg och hur de väljer att bära upp det.  

 

David: “I love a particular fabric, it's called viscose. [...] I just wear what I want, like the leopard 

printed shirt and a leather jacket. Dress it up a little but with like an open shirt kind of thing [...]”  
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Joel: “[...] viskos det är ju fan livet asså. Det är ju riktigt nice. Det måste göras mer viskosgrejer [...] 

men då [på fest] hade jag kört på en leopardskjorta, lite öppen såhär, asnice.”  

 

Både David och Joel har samma aspirationsgrupp, samtidigt som vi fann dem tillhöra två olika 

kategorier: David i “De uttrycksfulla” och Joel i “Kameleonterna”. Det som skiljer dem i 

modeanvändning är att David, enligt citatet, kan bära leopardskjorta till vardags, medan Joel istället vill 

bära plagget till fest. Detta visar ytterligare på att individerna tillhörande kategori “De uttrycksfulla” 

har ett större behov av att vara unika än de övriga.  

 

Felix nämnde också att hans stil påverkas av en viss typ av musikstil: “[...] men jag influeras mycket av 

musiker tycker jag. Framför allt inom hiphop, många hiphoppare som klär sig väldigt up to date nu.” 

Detta kan ses genom att han använder sig av Thrasher, vars logotyp han också hade på sig under 

intervjun och berättade om: “[...] vissa plagg typ som den hoodien [Thrasher], [...] det är mer så 

specifika plagg som man hittar som man tittar ut.” Varumärket kan ses om en typisk influens från 

hiphop då många hiphopartister använder detta varumärke. 

 

Maria berättade att hon också har influerats av andra stilar, framförallt då hon under de senaste året har 

ändrat lite i sin stil, vilket hon berättade hände när hon var ute och reste i Centralamerika: “[...] så var 

det en väldigt bohemisk stil, väldigt många. Och det har ju verkligen, det har inte jag liksom... men att 

man såhär blev påverkad av det.” 

 

Felix influerades således av hiphoppare, Maria hade en mer bohemisk influens och David och Joel 

rockinfluenser. Men trots detta anammar alla i grund och botten samma stilkoder, som beskrivet 

tidigare i analysen. Detta tyder på att influenserna från aspirationsgrupper och andra stilar också är en 

typ av differentieringsattribut som används för att skapa sig en unik identitet. Detta ser vi skiljer sig 

från tidigare forskning, då Berger, Chan och van Boven (2012) menar på att individer använder sig av 

differentieringsattribut inom stilen. Vi har istället noterat att detta även kan göras via andra stilar och 

genom influenser från aspirationsgrupper. Detta är alltså vårt fjärde breakdown (Rennstam & 

Wästerfors, 2015). Därmed kan en unik identitet skapas genom attribut som förekommer inom Scandi 

Style såsom unika plagg för “De uttrycksfulla” och “det lilla extra” för “Kameleonterna”. Men en unik 

identitet kan också skapas genom attribut från utomstående stilar och aspirationsgrupper, och detta 
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gäller för båda kategorierna.  

 

Hur individerna inom Scandi Style går tillväga för att skapa sig en unik identitet verkar gå hand i hand 

med Hitlins (2003) förklaring av att den personliga identiteten både styrs av värderingar och beteenden 

på individ- och social nivå. På individnivå går detta att urskilja genom influenser från 

aspirationsgrupper och andra stilar. På social nivå görs det genom att anamma stilkoder och 

differentieringsattribut inom stilen. Därmed kommer differentieringsattributen från andra stilar från 

individens egna beteenden och differentieringsattribut som “det lilla extra” från sociala beteenden.  

 

Att så många olika differentieringsattribut kan användas för att skapa en unik stil inom Scandi Style, 

kan ses som ytterligare en förklaring till varför det är en ambi-brand-stil. Olika personlighetstyper som 

anammat stilen kan skapa en unik identitet genom att differentiera sig på olika sätt. Både exempelvis 

Amanda som saknar behov av att vara unik, och Sofie som istället vill skilja sig från mängden, kan 

använda Scandi Style trots sina olika personlighetsdrag. Detta då Amanda väljer att inte använda 

differentieringsattribut, medan Sofie gör det. På liknande sätt kan två individer som båda vill sticka ut, 

göra det på olika sätt genom att exempelvis influeras av olika stilar.  

4.6 Varierat kulturellt kapital - mixa plagg och trender på ett eget sätt  

Förutom behovet av att vara unik, skiljer sig kategorierna åt i hur de anammar trender och kombinerar 

sin stil. Detta är av intresse att analysera eftersom att högt kulturellt kapital och social status kan 

uppnås hos individer som har kunskap om trendiga produkter (Taylor, 2009), och som trovärdigt kan 

kombinera en egen stil (Michael, 2013).  Då vi noterat flera olika synsätt på detta, kan vi anta att det 

finns olika mycket kulturellt kapital hos intervjupersonerna inom Scandi Style, vilket presenteras 

nedan.  

 

“De uttrycksfullas” kulturella kapital 

 

Att anamma trender och göra dem personliga, är en av de bitar som Michael (2013) beskriver visar på 

en autentisk klädstil och som skapar kulturellt kapital och social status. Hos “De uttrycksfulla” är 

medvetenheten stor om vilka trender de väljer för att skapa en unik, men modemedveten, stil. Felix 

beskrev sin medvetna syn på trender:  
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Trender är intressant, men som jag sa innan så tror jag att det är viktigare att hitta nånting som kanske är mer personligt 

för det blir väldigt opersonligt att bara följa en trend hela tiden. Blir lite oinspirerande, tycker jag 

 

Felix väljer därmed noggrant ut de trender som passar hans stil och person. När han berättade om hur 

han använder trender på sitt eget sätt var det med säkert tonläge och snabba svar, vilket antyder att han 

är säker på det han pratade om. Detta kan tyda på att Felix har högt kulturellt kapital, eftersom att han 

föredrar att istället för att bara följa trender rakt av, hitta något mer personligt.  

 

Även Sofie visade på hur hon inte bara slaviskt anammar trender: “[...] men allt som är trendigt tar jag 

inte åt mig, och det tycker väl jag är en viktig insikt för det betyder att jag inte bara klär mig i saker för 

att det är trendigt”, vilket också tyder på hon gör medvetna val när hon anammar trender och gör det 

på sitt eget sätt. Sofie kan således också antas ha högt kulturellt kapital då hon visar på autenticitet i sitt 

klädval och hur hon anammar trender. Även hennes outfit under intervjun indikerade ett medvetet val, 

där hon anammat ett trendigt plagg, polotröjan, men gjort en egen twist genom att ha synliga breda 

skjortärmar under. Både Sofie och Felix stora behov av att vara unika, speglas också i hur de anammar 

trender.  

 

David menade att han inte tar till sig vilka trender som helst:  

 

[...] I hate fads [trender]. I like to be a little bit different. But it depends on the fad, like I think it's good fads and bad fads. 

But it depends on how it’s portrayed 

 

Således vill även David medvetet välja ut vilka trender han anammar, och göra det på sitt eget sätt så 

att han blir unik. Exempelvis ville han inte följa trender som alla andra hade: “if there's cool people 

there and they're wearing it [en trend], ehm.. then yeah I don't mind wearing it. But then if everyone 

wears it, it goes past the point where it becomes... I think the fad ends then… because it hits a 

saturation point and then like the next fad is being searched for.”  

 

Davids sätt att medvetet anamma trender tyder på högt kulturellt kapital eftersom att han tar åt sig av de 

trender som, enligt honom, coola människor har, och således passar den bild han har av sig själv. 

Dessutom vill han vara tidig med att anamma dem.  

 



 
 

 62 

Något annat som också skapar högt kulturellt kapital förutom trendmedvetenhet, är enligt Michael 

(2013) att på ett autentiskt sätt kombinera ihop en trovärdig och egen stil som fortfarande går inom 

ramen för medlemskapsgruppen. När det kommer till kombinationer i sin klädstil beskrev Felix att han 

är väl medveten om hur han matchar sin stil: “[...] försöka ha en någorlunda personlig stil, tror jag. 

Mixa upp det som jag vet att ingen annan gör kanske. Det kan va mixa olika plagg på olika sätt i olika 

stilar på olika sätt.” Detta visar, precis som hur Felix anammar trender, också på autenticitet i hans stil 

då han är medveten om hur han ska kombinera kläder på ett individualistiskt sätt. Trovärdigheten i 

matchningen bidrar till att han därmed kan antas ha högt kulturellt kapital. Vidare visar han på stor 

förståelse för matchning av stilkoder. Detta är viktigt att kunna för att inte mista sin sociala tillhörighet 

inom Scandi Style och sitt kulturella kapital. William berättade också hur han är väl medveten om sina 

klädkombinationer: “ena dan så vill man ju va lite mer uppklädd och lite mer dressad, och lite mer 

såhär känner som en, jag vet inte, som en italiensk modeguru och andra dagar vill man bara ha en t-

shirt och ett par jeans. Så det handlar mycket om känsla.” Att William nämner “känsla” tyder på att 

han kombinerar sin stil efter vad som känns rätt för honom, och verkar vara såpass stilsäker att ha kan 

variera i uttryckssätt från dag till dag. Således anser vi att även William har högt kulturellt kapital.  

 

Alla intervjupersoner i “De uttrycksfulla” kan därmed antas ha högt kulturellt kapital då de noga väljer 

ut trender och anammar dem medvetet så att de passar deras stil. Dessutom skapar det en personlig stil 

med hjälp av trenderna, stilkoderna inom Scandi Style och differentieringsattribut. Vi noterade att de 

var självsäkra när de pratade om hur de kombinerar sin stil och följer trender, vilket även det tyder på 

en större medvetenhet. 

 

“Kameleonternas” kulturella kapital 

 

Det gick också att urskilja en trendmedvetenhet hos “Kameleonterna”, om än inte i lika stor 

utsträckning som i “De uttrycksfulla”. Olle berättade:  

 
Man kanske hänger med i trender som är nåt helt nytt. Nu har jag beställt både en sammets-t-shirt och sammets-

bomberjacka, och det har jag aldrig haft tidigare men nu tycker jag att det är hur snyggt som helst, jag måste ha det. Och 

det tror jag bara kommer ifrån att jag har sett det i nån tidning eller så 
 

Olle vill ha sammetsplagg efter att ha sett det hos inspirationskällor och tyckt att det var snyggt. Han är 

medveten om att det är en trend han följer och berättade hur han tänkte kombinera plaggen, vilket kan 
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skapa visst kulturellt kapital. Men samtidigt anammar han inte trenden för att skapa en väldigt unik stil 

inom Scandi Style, utan mest för att testa ett snyggt plagg. “De uttrycksfulla” tog istället endast åt sig 

av de trender som de tycker är unika och används av “cool people”, som David sa. Maria nämnde också 

precis samma trend som Olle: “jo men jag köpte faktiskt härom veckan, nåt sånt här sammetslinne typ, 

vilket också är ett jävla bevis på att man går efter trender.”  

 

Maria visar, precis som Olle, på en medvetenhet om att många människor just nu har sammetsplagg. 

Det verkar således som att “Kameleonterna” påverkas mer av omgivningen när de anammar trender än 

vad “De uttrycksfulla” gjorde, vilket gör att de i inte lika stor utsträckning väljer ut trender endast för 

att det passar deras unika stilar. Vi antar därför att deras kulturella kapital är något lägre än hos “De 

uttrycksfulla”, om än fortfarande högt. Alla intervjupersoner i “Kameleonterna” hade också generellt 

en mer positiv inställning till trender än vad “De uttrycksfulla” hade. På så vis har de lättare att ta till 

sig trender som många har, vilket beror på att deras behov av att vara unika inte är lika högt som hos 

“De uttrycksfulla”.  

  

När det kom till hur “Kameleonterna” kombinerade sin stil noterade vi en medvetenhet även i denna 

grupp. Harald beskrev sin tankegång bakom kombinationen av plagg vid fest:  
 

Att det kanske blir lite mer vågat, lite mer mönster, lite mer accessoarer, på kvällen än vad på dagtid. Det är väl egentligen 
den ända skillnaden [i stilen] 

 

Harald är väl medveten om hur han ska skapa den i viss mån unika stil han eftersträvar. Att medvetet 

använda en accessoar som “det lilla extra” skapar en egen stil inom Scandi Style. Detta tyder på en viss 

nivå av kulturellt kapital, men då han bara sticker ut  i specifika situationer anser vi att det inte är lika 

högt som hos “De uttrycksfulla” som ville ha något unikt konstant. Det beror på att högt kulturellt 

kapital skapas av att man kontinuerligt vågar kombinera sin stil på olika sätt, vilket då ökar 

trovärdigheten i stilen (Michael 2013).  

 

Liknande tankegång som Harald gällande kombinationer i sin klädstil går också att finna hos Joel: 

 
Då [till vardags] kanske jag kör vit t-shirt och svarta kostymbyxor och en ullrock. Det är när jag ska va lite proper. Annars 

[på fest] så, annars gillar jag ju mycket såhär skjortor liksom, sjuka [mönstrade] skjortor 
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Även Joel visar på att han inte känner sig bekväm med de mer “sjuka” plaggen till vardags, och då inte 

har den kontinuerliga unika stilen som skapar högt kulturellt kapital. Dock har han en medvetenhet för 

hur kläder ska kombineras för att han ska framstå på ett visst sätt, vilket tyder på kulturellt kapital. 

“Kameleonterna” kan därmed antas ha kulturellt kapital då de medvetet anammar trender och 

kombinerar sin stil. Men att de inte noggrant väljer ut unika trender och ständigt skapar en utstickande 

stil, gör så att det inte har lika högt kulturellt kapital som “De uttrycksfulla”.   

 

“Efterföljarnas” kulturella kapital 

 

Även intervjupersonerna i “Efterföljarna” följer trender, men beskriver sin syn på trender annorlunda 

än de andra kategorierna. Elsa berättade hur hon uppskattar trender: “det [favoritaffären] är nog Zara 

tror jag [...] Dem är väldigt trendiga och att dom byter ut sitt sortiment så otroligt snabbt.” Från 

intervjun med Elsa förstår vi att hon uppskattar butiker som snabbt byter ut sitt sortiment, där hon 

snabbt kan ta till sig trender utan större tankekraft bakom. Vidare förklarade Elsa hur hon har 

svårigheter med att sammanföra vissa trender hon skulle vilja bära, med sin stil: “jag skulle kanske inte 

ta på mig, vad heter det en såhär choker till en blus och kostymbyxor [skratt] [...]”   

 

Det här tyder på att hon inte riktigt vet hur hon ska kombinera trenderna med sin stil, vilket stämmer 

överens med att “Efterföljarna” hade ett behov av att assimileras snarare än att skapa en unik stil. Elsa 

väljer således inte ut trender som skall passa ihop till hennes egna stil på samma sätt som “De 

uttrycksfulla” gjorde, utan istället följer trender, såsom chokern, utan en medveten tanke bakom. Därför 

antar vi att hon inte har lika högt kulturellt kapital som de två övriga kategorierna. 

 

Vidare menade Amanda att hon kombinerade sina klädesplagg, men till skillnad från de övriga 

kategorierna, verkade det inte vara ett medvetet val för att kunna skapa en unik stil: “[...] jag blandar 

också material, det gör man ju, men det är inget som jag tänker på att jag gör.” Elliot och Davies 

(2006) menar på att när individer inte har den rätta kompetensen för att kombinera stilkoder och andra 

attribut, ses inte ens stil som autentisk, vilket kan göra så att en person erhåller lågt kulturellt kapital. 

Varken Amanda eller Elsa ger uttryck för någon djupare förståelse för kombinationen av sin stil som 

behövs för att skapa autenticitet inom Scandi Style. Därför kan de antas ha lägre kulturellt kapital än 

intervjupersonerna i de övriga kategorierna.  
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Det går därmed att anta att kulturellt kapital stiger från “Efterföljarna” och upp till “De uttrycksfulla”. 

Detta då kulturellt kapital uppnås vid en högre medvetenhet om trender, stilkoder och kombinationen 

av dessa till en autentisk stil.  
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5. Diskussionsavsnitt 
I detta avsnitt diskuteras de viktigaste delarna analysen tog upp utifrån teori men också våra 

personliga reflektioner. Begränsningar i studien kommer också att beröras.  

5.1 Diskussion  

Vi har kommit fram till att Scandi Style kan användas för att både skapa en social och unik identitet för 

flera olika personligheter. Vi har tagit fram en egen sammanfattande modell (se Modell 3) över hur 

individerna i våra tre kategoriseringar skapar sig en identitet inom Scandi Style. Denna visar på 

sambandet mellan de delar som utforskades i analysen. 

 

 

  
Modell 3. Sammanfattande analysmodell. (egen modell) 
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Ramen i modell 3 symboliserar tillhörigheten till Scandi Style, där varje kategori finns placerad då de 

alla identifierar sig med stilen. Det som kategorierna har gemensamt är att de anammat samma stil och 

de stilkoder som syns i ramen. Detta kan tänkas förena medlemskapsgruppen Scandi Style. Något annat 

som förenar medlemskapsgruppen är deras gemensamma syn på att inte vilja ha en så kallad preppy-

stil, som är den dissociativa grupp som modell 3 visar. Kryssen på pilarna i modellen visar på hur 

individerna varken vill hamna i denna grupp eller ta in influenser från den. Preppy-stilen anses vara för 

vräkig och inkluderar stilkoder som inte passar ihop med Scandi Style, såsom stora logotyper. Varför 

har då just preppy-stilen nämnts som en grupp intervjupersonerna inte vill associeras med? Vad vi 

uppmärksammat är att preppy-stilen kan vara motsatsen till vad Scandi Style står för. Scandi Style kan 

snarare ses som “anti-vräkighet” och framhäver enkla plagg. Utifrån Scandi Styles perspektiv kan 

preppy-stilen med dess stora logotyper då ses som för skrytsam. Det blir uppenbarligen en krock 

mellan dessa två stilar, vilket kan vara en anledning till avståndstagandet.  

 

Trots att intervjupersonerna anammat samma stil, skiljer sig synsättet på mode och personlighetsdragen 

mellan kategorierna, vilket överraskade oss. “De uttrycksfulla” är mer säkra i sig själva, och har störst 

behov av att ha en mer unik stil och synas i sociala kontexter, vilket pilen visar i modell 3. 

“Kameleonterna” har också en självsäker tendens i sin personlighet, men verkar uppleva större 

ambivalens i sina Consumer Identity Projects (Arnould & Thompson, 2005) än “De uttrycksfulla”. 

Deras kluvenhet ger sig i uttryck i att de unika attributen i deras stil får olika mycket plats, beroende på 

sammanhang. Hur “De uttrycksfulla” och “Kameleonterna” använder Scandi Style kan ses som två 

olika sätt att lösa paradoxen Haytko och Thompson (1997) beskriver, mellan att både skapa en social 

och unik identitet. “Efterföljarna” är något mer tillbakadragna i jämförelse med de andra kategorierna. 

Det kan gå ihop med att de i stor utsträckning påverkas av sin omgivning och fullständigt vill 

assimileras in i medlemskapsgruppen. Behovet av att vara unik finns inte hos “Efterföljarna”. Detta 

motsätter den paradox Haytko och Thompson (1997) benämner. Det är intresseväckande att denna 

paradox inte går att urskilja hos “Efterföljarna”. Både individer som har ett behov av att lösa paradoxen 

och de som inte har det, kan således anamma Scandi Style. Det måste tyda på att stilen som från början 

kan uppfattas som intetsägande, är otroligt mångfacetterad.  

 

Då så pass olika personligheter kan anamma stilen benämner vi Scandi Style som en ambi-brand-stil. 

Alltså en stil som fungerar som ett ambi-brand, som uttrycker flexibilitet och mångsidighet (Brown, 

2006). Individer kan anamma Scandi Style utan att ha ett enhetligt jag, eftersom stilen passar flera olika 
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personligheter. Vad möjliggör detta? Vi diskuterade frågan och kom fram till, baserat på analys, att det 

beror på stilens enkla stilkoder som tillåter en personlig twist beroende på personlighet. Så länge 

stilkoderna brukas håller sig personer “inom ramen” för Scandi Style, och utöver det kan personer med 

ett behov av att vara unika sätta sin egen prägel på stilen. Vi ser Scandi Style med sina enkla stilkoder, 

som en vit målarduk där individen får måla sitt eget motiv, så länge identiteten får plats inom ramen. 

 

En unik identitet kan skapas genom att anamma differentieringsattribut inom Scandi Style såsom “det 

lilla extra” eller en unik produkt. Dessutom kan individer också ta influenser från aspirationsgrupper 

och inspirationskällor för att skapa en unik identitet (se Modell 3). Berger, Chan och van Boven (2012) 

menar på att differentieringsattribut bara tas inom stilen, medan vi alltså uppmärksammade att det 

också kan göras via utomstående stilar. Upptäckten skiljer sig därmed från tidigare forskning. Det är 

dock svårt att veta hur många differentieringsattribut från andra stilar som kan anammas, innan 

individen mister sin tillhörighet inom Scandi Style. Hur vet man när en individ bara är unik inom stilen 

kontra faktiskt har en helt annan stil? Vi anser att differentieringsattributen från andra stilar är 

accepterade att anamma inom Scandi Style till en viss grad, men för att behålla sin tillhörighet i 

medlemskapsgruppen bör attributen inte dominera över stilkoderna. Vi kan bara spekulera i var gränsen 

går, men vi diskuterade att det kan variera beroende på det kulturella kapitalet, som vi ser ökar till 

höger i modell 3. Personer med högre kulturellt kapital har en större medvetenhet och trovärdighet i 

sina klädkombinationer (Michael, 2013). Dessa personer kan därför tänkas kunna tänja mer på 

gränserna i sin stil. Eftersom de har högre kulturellt kapital, blir de mer trovärdiga i Scandi Style trots 

att de tar in andra influenser. De med mindre kulturellt kapital kan i större utsträckning vilja undvika 

differentieringsattribut av rädsla för att avvika från stilen, då de inte har lika stor säkerhet i 

klädkombinationer. 

 

Tidigare forskning om konsumentkultur och mode, belyser att en stil ofta inkluderar liknande språk och 

personlighetsdrag mer än bara kläderna (Craik, 2009). Inom Scandi Style uppfattade vi liknande 

språkbruk hos alla kategorier, men som ovan nämnt noterade vi att personligheterna skiljde sig åt 

märkbart kategorierna emellan. Olika personligheter kan alltså anamma Scandi Style, tack vare att det 

är en ambi-brand-stil. Denna intressanta upptäckt motsäger teorin. Det verkar som att de som är mer 

säkra i sig själva också vill visa en mer unik stil och vågar synas genom särskiljande attribut. Frågan är 

om man skulle kunna göra tvärtom, det vill säga påverka sin självbild genom sina klädval? I så fall 
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skulle en mer tillbakadragen person kunna växa i sig själv genom att våga anamma mer utstickande 

plagg.  

 

Den dissociativa grupp som våra intervjupersoner har sett i preppy-stilen kan möjligtvis ha blivit en 

annan om studien utfördes på en annan plats. Detta då det är en stil som vi upplever att många på 

Ekonomihögskolan på Lunds Universitet använder, där även Scandi Style är vanligt. Således kan vi 

nästan se stilarna på Ekonomihögskolan som två läger, vilket kan ha påverkat intervjupersonerna. Vårt 

resonemang om att preppy-stilen kan antas vara som en motpol till Scandi Style, anser vi dock relevant 

då stilarna har såpass olika uttryckssätt. Därav anser vi att denna stil kan ses som en dissociativ grupp 

trots våra intervjupersoners omgivning. En annan begränsning i vårt urval var att vi hade ett snävt 

åldersspann, vilket kan påverka det gemensamma språkbruket. Eftersom språkbruket inte påverkade 

studiens syfte, anser vi inte att det hämmade undersökningen. Vårt valda åldersspann var snarare 

positivt då de hade goda kunskaper om Scandi Style, vilket kan berott på att man i denna ålder ofta är 

villig att ta sig an det senaste.  

  
En annan begränsning i vår studie kan vara att den bild som vi visade för våra intervjupersoner (se 

Bilaga 4) enbart innehöll exempelbilder på Scandi Style. Om vi istället blandat upp stilarna på bilden 

och låtit intervjupersonerna välja ut sina favoriter, hade möjligtvis svaren skiljt sig åt istället för att vara 

enstämmigt positiva. Vidare hade vi velat få in mer etnografiska inslag i studien för att förstå 

intervjupersonernas subjektiva världsbild, genom att exempelvis följa med dem när de handlade kläder 

eller valde ut en outfit. Detta för att få ytterligare bekräftelse på att de använde och konsumerade de 

kläder som de berättade om. Detta begränsades av tiden för studien.  

 

Vårt val av semistrukturerade intervjuer gav öppna svar som kändes genuina, och det gav samtidigt 

intervjupersonerna möjlighet att prata mycket och om det som de kände var relevant. Att svaren kändes 

ärliga och uttömmande tillskriver vi till viss del det faktum att vi kände en del av intervjupersonerna. 

För de intervjupersoner som var mindre talföra understöddes vi av intervjuguiden (se Bilaga 3) med 

frågor för att föra diskussionen vidare, vilket säkerställde att även dessa intervjuer blev grundligt 

utförda.  

 

För att avsluta diskussionen vill vi också uppmärksamma varför Scandi Style kan ha blivit populär 

utifrån marknadens påverkan. Vi noterade att Scandi Styles enkla stilkoder underlättar för 
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intervjupersonerna att välja outfits då de fick större möjlighet att kombinera hela sin garderob. Detta 

kan antas minska klädångesten dagens konsumenter ofta har på grund av det stora utbudet. Vad som då 

blir intressant att spekulera i är om Scandi Style har blivit så populärt just för att den är okomplicerad 

och tidlös? Scandi Styles nästan överdrivet nedtonade plagg, skulle kunna ses som en motreaktion till 

den trendhets och stora utbud som finns på marknaden. Konsumenterna söker istället en enkel garderob 

som håller över tiden. Utifrån ett kritisk perspektiv skulle de enkla stilkoderna dock kunna göra så att 

stilen blir för allmän och intetsägande. Om stilen anammas av många som endast tar till sig de enkla 

stilkoderna, vart tar då individen vägen? Vi tänker oss att det skulle kunna komma en motreaktion mot 

detta. Scandi Style skulle då kunna, precis som många andra stilar, försvinna med tiden. En ny, mer 

uttrycksfull stil skulle då kunna ta dess plats. På grund av att individer ändå kan sätta sin egen prägel på 

stilen, tror vi dock att Scandi Style kommer bli en stil som håller över tiden. Scandi Style kan passa 

personer som vill hitta ett sätt att motstå marknadens trendhets genom enkel stil och ambi-brands, men 

samtidigt också kunna vara unik genom klädkombinationer. Således kan vi i hög grad förstå dess 

popularitet i dagens konsumentkultur.  
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6. Avslutande kapitel  
I det avslutande kapitlet tar vi upp slutsats, vidare forskning och rekommendationer till praktiker. Här 

berörs uppsatsens resultat och hur syftet med studien har besvarats. Vidare ges förslag på fortsatta 

forskningsmöjligheter. Slutligen förklaras hur våra nya upptäckter går att tillämpa i praktiken och 

komma till bruk för marknadsförare.  

6.1 Slutsats 

Uppsatsens syfte var att undersöka hur Scandi Style uttrycks och, med utgångspunkt från CCT och 

Fashion Theory, studera hur denna modestil kan användas för att skapa en unik och social identitet. 

Genom djupintervjuer har vi sett mycket likheter med teorin, men också skillnader mot tidigare 

forskning som valts ut för att besvara syftet med studien.  

 

I analysen upptäckte vi att Scandi Style uttrycks genom enkla stilkoder såsom en diskret färgskala, 

avskalade plagg och osynliga varumärken. Vi har sett två olika tillvägagångssätt för hur Scandi Style 

kan lösa paradoxen mellan att både skapa en social och unik identitet. Det finns också ett tredje 

tillvägagångssätt vi upptäckt, där vissa individer väljer att endast helt passa in i sin medlemskapsgrupp 

istället för att simultant också ha en unik identitet. Eftersom Haytko och Thompson (1997) menar att 

individer både vill uttrycka en social och unik identitet genom sin stil, ser vi således en motsättning mot 

tidigare forskning.  

 

Utefter detta delar vi in intervjupersonerna i tre kategorier: “De uttrycksfulla”, “Kameleonterna och 

“Efterföljarna”. Vi upptäckte att “De uttrycksfulla” har ett stort behov att vara unika inom stilen. Det 

går även hand i hand med deras självsäkra personlighet. “Kameleonterna” vill också uttrycka en unik 

stil, men bara vid speciella tillfällen. Dessutom visar de på en något större kluvenhet i sitt 

identitetssökande. Vi upptäckte att “Efterföljarna” är den kategori som helt saknar viljan av att skapa en 

unik identitet genom stilen. De har istället en mer tillbakadragen framtoning och vill endast passa in i 

medlemskapsgruppen.  

 

Hur denna sociala identitet formas inom Scandi Style upptäckte vi sker via de stilkoder vi identifierade. 

Dessutom pratade intervjupersonerna på liknande sätt, med ord som “nice” och “cleant”. Språkbruket 

är således något vi kan anta förenar medlemskapsgruppen Scandi Style. Vad som också skapar den 
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sociala identiteten är att Scandi Style-medlemmarna har samma dissociativa grupp, alltså en grupp de 

absolut inte vill associeras med (Dahl & White, 2006). Detta är preppy-stilen. Vidare, de 

intervjupersoner som har ett behov av att skapa en unik identitet, gör detta genom 

differentieringsattribut, de attribut som sticker ut från den i regel accepterade stilen (Berger, Chan & 

van Boven, 2012). Attributen kommer dels från Scandi Style och är “det lilla extra” som diskreta 

designskillnader, och unika produkter. Vad vi dock fann väldigt spännande är att 

differentieringsattribut också kommer från andra stilar. Exempelvis kan intervjupersonerna göra sin stil 

unik inom Scandi Style via influenser från aspirationsgrupper. Rockstjärnor kan vara en sådan 

aspirationsgrupp, en grupp individen beundrar men inte fullt ut kan efterlikna (Dahl & White, 2006), 

för Scandi Style. Detta fenomen skiljer sig från tidigare teori, som menar att differentieringsattribut 

endast kan hämtas från den stil som individen själv har (Berger, Chan & van Boven, 2012). “De 

uttrycksfulla” eftersträvar att hela tiden sticka ut från mängden, vilket leder till att de oftare anammar 

differentieringsattribut. “Kameleonterna” uttrycker istället detta behov vid specifika tillfällen, såsom 

fest, genom att då sätta en twist på sin stil. “Efterföljarna” har inte ett behov av att vara unika och 

anammar således inte differentieringsattribut, utan endast stilkoderna. Stilkoderna inom Scandi Style 

kan ses som måttstocken till vad som skapar social identitet inom stilen och differentieringsattributen 

som kryddan till den unika identiteten. Därför får inte den unika prägeln ta över helt, utan individerna 

behöver följa de stilkoder som finns inom Scandi Style för att få sin tillhörighet till gruppen. Den unika 

identiteten kan också uttryckas genom trovärdiga klädkombinationer av trender, stilkoder och unika 

plagg. Detta skapar högt kulturellt kapital (Michael, 2013), och visar på social status. Inom Scandi 

Style har det visat sig att högt behov av en unik identitet går hand i hand med högt kulturellt kapital och 

social status.  

 

Med kategorierna kommer alltså olika personlighetsdrag och behov av att vara unik. Det är slående hur 

väldigt olika personerna är mellan kategorierna, och det finns alltså ingen specifik personlighetsmodell 

inom Scandi Style. Craik (2009) menar dock att en viss stil också innefattar sociala spelregler och 

beteenden, där individerna som anammat stilen ska vara på ett visst sätt. Därmed går vår upptäckt om 

personlighetsvariationen inom Scandi Style, emot tidigare forskning. Genom detta resonemang 

benämner vi Scandi Style som en ambi-brand-stil, då den som ambi-brands, passar flertalet olika 

personer med mångfacetterade personligheter (Brown, 2006). Anledning till detta är för att dess enkla, 

diskreta stilkoder, gör att flera personligheter kan ta till sig stilen. Den sociala och, vid behov unika, 

identiteten kan således uttryckas genom Scandi Style oavsett personlighet. Vi kan därför benämna 
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fenomenet Scandi Style, som en ambi-brand-stil. Alltså en klädstil som passar flera personligheter med 

olika behov av att vara unika. Vi ser att en ambi-brand-stil kan användas för att skapa endast en social 

identitet genom att bara anamma stilkoder, och vid behov en unik identitet genom att anamma 

differentieringsattribut både inom stilen och från utomstående stilar.  

 

Den enkla stilen, gör också så att individerna kontinuerligt kan fortsätta i sitt identitetssökande utan att 

känna dissonans. Detta då Scandi Style tillåter personer att vara kluvna i vem de är. Även om personer 

byter differentieringsattribut för att hitta sig själva, kommer de kunna ha kvar sin tillhörighet inom 

Scandi Style. Därför har vi förståelse för att stilen har blivit ett populärt uttryckssätt för olika personers 

identitet.  I den stil som från början kan uppfattas som enkel döljer det sig så mycket mer – Less is 

more. 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Consumer Identity Projects är en extra intressant forskningsgren att utforska i och med att det är en del 

utav det relativt nya forskningsområdet CCT (Arnould & Thompson, 2005). Genom en djupare 

förståelse för hur individer agerar både i grupp och som individer kan marknadsförare effektivisera sin 

kommunikation till konsumenter. Detta blir av vikt på en allt mer snabbföränderlig marknad.  

 

En av våra viktigaste upptäckter är att alla individer inom Scandi Style inte vill vara unika, vilket kan 

bli intressant för vidare forskning inom området CCT. Detta för att det kan vara av intresse för 

marknadsförare att bland annat förstå hur dessa potentiella konsumenter kan nås. En fråga som väcks i 

samband med detta är i hur stor utsträckning fenomenet är normalt inom Scandi Style och andra stilar, 

då det inte är något som påträffats inom andra stilar enligt tidigare forskning. Vidare kan det vara av 

intresse att studera fenomenet ambi-brand-stil, och se om den personlighetsvariation och stilutformning 

vi urskilde i Scandi Style gäller även för andra stilar.  

 

Då vi avgränsade vårt urval till Lund med omnejd, är ett förslag till vidare forskning att undersöka 

Scandi Style på andra platser. Detta för att faktorer såsom umgänge påverkar ens klädval, och att se till 

andra städer kan öka förståelsen för hur identiteter skapas genom stilen. Vi noterade också att en del i 

statussymboliken låg i att inte visa synliga logotyper inom Scandi Style. Eftersom att det inte var fokus 

för denna studie, kan det bli intressant att mer djupgående undersöka detta fenomen.  
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6.2 Rekommendationer till praktiker 

Det som denna studie kan ha bidragit med till praktiker är att Scandi Style kan ses som en ambi-brand-

stil, som i likhet med ambi-brands passar flertalet olika personer med olika behov. För marknadsförare 

blir det därför viktigt att förstå hur varumärken som är förknippade med stilen kan kommuniceras till 

en modemedveten konsument. Detta utan att varumärket endast uttrycker en personlighet. 

Marknadsförare behöver förstå vikten av att skapa ambi-brand-varumärken, där anti-marknadsföring 

och en varierad kommunikation är väsentligt för att tilltala en mångfacetterad och modern konsument. 

Fokus bör läggas på att varumärken är flexibla och kan tilltala både individer som vill sticka ut och de 

som vill passa in bland andra.   
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

 
Exempelbild på damoutfit inom Scandi Style [fotografi] (Tumblr, 2015). 

 

Bilaga 2 

 
Exempelbild på herroutfit inom Scandi Style [fotografi] (Instagram, 2015).  
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Bilaga 3 

Tema Frågor Analytiskt syfte 

Bakgrundsfrågor • Berätta om dig själv (ålder, 

utbildning, intressen, mål i 

livet, viktigt för dig?) 

• Hur skulle en kompis beskriva 

dig? 

• Vad tänker du på när du hör 

mode? 

• Följdfråga: På vilket sätt 

relaterar du till det? 

• Hur skulle du beskriva 

hipsterstilen/ skandinavisk 

stil? 

Få en övergripande bild av personen och 

skapa trevlig stämning.  

Mode som 

kulturell roll 

• “Jag brukar göra såhär när jag 

shoppar [egen historia] … Kan 

du komma på en liknande 

situation du varit i?” [sätter 

ångesten i kontext]. 

• Om vi tänker oss samma 

situation fast du står hemma 

och ska välja kläder, hur 

brukar det gå till? 

• Har du alltid haft en liknande 

klädstil den du har idag? Vad 

är det som du gjort att du 

börjat klä dig som du gör nu 

och också behållit denna stil? 

 

 

Ta reda på om intervjupersoner hade 

ambivalens och osäkerhet vid sina 

klädval. Detta för att koppla till 

osäkerheten om vad som är “symboliskt” 

okej och inte inom medlemskapsgruppen 

samt se till “The Self-In-Between” där 

ens identitet hela tiden görs om.  

 

Vidare ville vi få insikter i personernas 

relation till trender för att kunna 

analysera det kulturella kapitalet.  
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• Följdfråga: Varför slutade du 

med din förra stil? 

 

• Trender kommer och går, 

exempelvis chokern, 

polotröjor, eller häng på 

jeans.  Varför tror du att det är 

så? 

• Kan du själv berätta om hur du 

ser på och tar dig an trender? 

• Kan du berätta om någon gång 

en vän börjat med en viss 

trend före dig och hur din 

reaktion var på det? 

Mode som social 

roll 

• Hur skulle du beskriva dina 

närmaste vänner och er syn på 

mode? 

• Vilka egenskaper uppskattar 

du hos dina närmaste vänner? 

• Hur ser stilen ut hos dina 

vänner? 

• Varför tror du att det har blivit 

så? 

• Kan du berätta vad du skulle 

ta på dig på: Skolan/jobb, fest, 

middag, dag i stan? 

 

 

• Har du några förebilder inom 

mode? Utveckla! 

• Var hittar du inspiration och 

Vad ser konsumenten för samband till sin 

medlemskapsgrupp och 

aspirationsgrupper, och hur detta 

påverkar klädval. Detta applicerades på 

begrepp från Fashion Theory som, 

assimilering, kulturellt kapital och 

stilkoder. Vi ville också få en 

övergripande bild av den sociala 

kontexten intervjupersonerna har.   

 

Här vill vi också få fram hur en individ 

anpassar sitt klädval efter situation för att 

uttrycka sin identitet.  
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tips till hur du klär dig? 

(bloggar, instagram, vänner, 

folk på stan, butiker generellt, 

kändisar osv?) 

• Om du inte har någon direkt 

inspirationskälla, vad tror du 

kan påverka dig i hur du klär 

dig? 

Mode som 

identitet 

• Kan du beskriva din stil? 

• Kan du berätta om ett köp du 

varit väldigt nöjd med det 

senaste? Varför detta? 

• Vi pratade om att på utbyte 

tänkte vi mycket på vår stil 

början, för man ville se bra ut 

[egen historia]. Kan du berätta 

om någon specifik situation 

där du har velat uppfattas på 

ett visst sätt med dina kläder?” 

• Vilken roll anser du att du tar i 

en vänskapsgrupp/ med nya 

människor? 

Få insikt i personens stil och de attribut 

som hen använder, för att se till kulturellt 

kapital. Svaren tolkas med begrepp från 

Consumer Culture Theory och Fashion 

Theory som kulturellt kapital, stilkod och 

differentieringsattribut. Detta för att se 

hur individen vill uttrycka sin unika 

identitet, och hur hen vill uppfattas av 

omgivningen. 

Mode som 

symbol 

• Vilka färger klär du oftast dig 

i? 

• Vad har du för 

favoritmärken/butiker? Varför 

gillar du dessa märken och 

butiker så mycket? Handlar du 

från dessa butiker? 

• Vad är viktigt för dig i din stil, 

Relevant för att analyser hur individen 

vill symbolisera sin identitet genom sina 

kläder. Vi vill här se vilka symboler som 

kan utgöra stilkoder inom Scandi Style. 

Dessutom få insikt i om det finns 

dissociativa grupper inom Scandi Style.  
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färger, material [att få vara 

kreativ, vara neutral]? 

• Följdfråga: Varför tror du att 

du gillar dessa så mycket? 

• Hur kombinerar du din 

klädstil? Blandar du olika 

varumärken och kläder från 

olika butiker? Blandar du 

olika typer av kläder 

[passform, färg] och på vilket 

sätt? 

• Berätta om någon typ av stil 

eller plagg du inte skulle sätta 

på dig?   

• Hur ser du på det här med 

loggor och varumärken? 

 

 

• Följdfråga: Finns det 

situationer du ändå vill/ inte 

vill att folk ska veta vad du 

bär för märken? 

• Hur skulle du säga att folk klär 

sig generellt i din närhet (Hur 

liknar du/skiljer du dig ifrån 

dessa?) 

Avslutning • Vad tänker du på när du ser 

den här bilden  (se Bilaga 4)?  

 

• Du ska välja en outfit att ta 

med dig utomlands, vad tar du 

Avslutande frågor för att se om 

intervjupersonen identifierade sig med 

Scandi Style. Dessutom för att skapa en 

trevlig stämning mot slutet. En 

avslappnad stämning kunde leda till 
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på dig? 

• Är det något mer du vill 

tillägga? 

 

• Går det fortfarande bra att vi 

använder dina svar i arbetet? 

ytterligare informationsutlämning efter 

att inspelningen har avslutats.  

Intervjuguide som användes under de semistrukturerade intervjuerna. 

 

Bilaga 4 

 
Kollage som använts i intervjuguide och som visats under intervjuerna. 

 

Exempelbild 1 [fotografi] (Stefansson, 2014)   

Exempelbild 2 [fotografi] (Modekungen, u.å)  

Exempelbild 3[fotografi] (Instagram, 2015) 

Exempelbild 4 [fotografi] (Baker, 2014)   

Exempelbild 5 [fotografi ] (Collings, 2014) 

Exempelbild 6 [fotografi] (Malm, 2015) 

Exempelbild 7[fotografi] (Pinterest, u.å.) 
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Bilaga 5 

Fråga 

  

Du får välja en outfit att ta med dig till ett femtongradigt London. Vad 

väljer du att ha på dig? 

Harald  ”Men okej jag tar haha, jag tar svarta jeans, svart tisha, svart rock och en 

cool accessoar.” 

Olle  ”[...] ett par sneakers, nog 90% vita, [...]  ett par kostymbyxor, fast inte 

kostym kostym utan lite mer vardagskostymbyxor till anklarna i princip, 

med då barfota i sneakersena, [...] brallorna skulle nog vara mörka, sen 

skulle jag nog ha en vit tshirt och tunn jacka, oavsett om det är en svart 

jeansjacka, bomberjacka kanske, tror jag. Sen skulle jag nog ha ett par 

schyssta shades på mig. [...] Det här [t-shirten] är inte instoppad. Det 

känns inte lika bra när man har jacka på sig. Hade jag tagit av mig den 

hade jag nog kunnat haft instoppad.” 

Maria ”[...] ett par slappa höga byxor och typ en vanlig t-shirt, och asså så skulle 

jag ha en bomberjacka typ, och ett par gympaskor eller ett par converse, 

om det är på dan. Och ett par solglasögon.” 

David ”Eh okey, I'd wear jeans, I'd wear tight jeans […] Eh, I'd probably wouldn't 

wear socks. It's just that thing, that transition from winter, the state you 

know, it's getting warmer. Ehm, and then I would probably wear like a t-

shirt, or like a loose fitting t-shirt, and then a shirt, like an open shirt. Yeah, 

that's pretty much it.” 

Elsa  ”Jag är väldigt förtjust i dom här kameljackorna. Så nog en sån. Inte en 

jättetjock då eftersom det ändå är femton grader. Solglasögon kanske...om 

man inte skulle gå så mycket, några snygga klackar kanske. Eh och byxor 

är ju ganska svårt, ah nää men asså jag tycker det, nää jag vet inte det 

riktigt… väldigt också förtjust just nu i sammet [skratt] så kanske nånting 

med det liksom. Men ändå ganska typ såhär, avskalat. Men ändå trendigt 

liksom.” 
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Felix ”[...] ett par kostymbyxor, och en t-shirt. [...] ziphoodie och sen tunnare 

jacka. [...]. Sen hade jag tagit ett par sneakers. [...] grått, svart, vitt, beige 

[till min outfit i London] kanske. Nånting som funkar till resten av outfiten 

som inte är alltför utflippade typ.” 

Amanda  ”Då skulle jag ha ett par svarta kostymbyxor, ett par sneakers typ. Och aa 

typ en t-shirt en vit kanske, kanske ha Adidas, eftersom de är specifik det 

jag gillar och sen aa men typ en rock [Trenchcoat] skulle jag ha.  Eh, vita 

skjorta [...] det [Trenchcoat]  skulle vara antingen beige eller typ vit eller 

typ svart. Eller grå kanske.” 

William  ”[...] En vit Oxford skjorta på mig, och sen tatt [tagit] ett par svarta jeans, 

[...] ett par svarta Chelsea boots. Och sen så hade jag tatt [tagit] en väldigt 

tunn, okonstlad kavaj ovan på den och sen möjligtvis beroende på hur 

varmt det är så hade jag tatt [tagit] en skinnjacka [...]” 

Sofie  ”Då skulle jag ta en, en snygg mockajacka, och skulle nog ta ett par ljusa 

jeans, ett par högklackat. Och nån vit eller svart blusaktig, och solbrillor.” 

Joel  ”Vita skor, svarta kostymbyxor. [...]  kanske vit tisha. Aa en vit tisha [...] 

Jag känner mig ganska sugen på en svart jeansjacka skulle jag vilja ha till. 

Och solglasögon typ. Utstoppad [t-shirt],  upprullade ärmar två varv.” 

Den sista frågan som ställdes under intervjuerna och intervjupersonernas svar.  
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