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Abstract 

This thesis aims to illustrate the male interest for fashion consumption. The subject is motivated 

by the lack of research concerning this in the academic sphere. The focus for this thesis is 

therefore to analyse how this comes to light in the male fashion magazine King of Sweden. 

Through a qualitative text analysis the questions submitted by readers in King of Sweden are 

analysed in relation to the answers the magazine provides. The analysis exposed an uncertainty 

amongst the men in fashion-related questions whilst still showing an interest in expressing 

themselves through clothes and the consumption of fashion items. Because of this uncertainty 

they seek validation from King of Sweden.  

The results of this study show that King of Sweden makes assumptions about what their readers 

should be like and thereby creates a certain masculine ideal. While at the same time reassuring 

the readers that it is acceptable in this day and age to be fashion conscious as a man, but in a 

masculine manner.  

Keywords: fashion magazine, masculinity, male consumption, fashion, mens fashion.  
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1. Inledning 

Modeprofessorn Vicki Karaminas beskriver utvecklingen av forskning inom herrmode enligt 

följande: 

Important changes have occured in the representation of masculinity and sexuality 

since the 1970s, raising important questions about the construction and 

representation of men in contemporary culture. These changes have also impacted 

the expansion of men’s fashion, not only in terms of consumption, as a matter of 

appearences or shopping practices, but also as a topic for serious scholarly 

investigation.1 

 

Oavsett vilken disciplin det gäller, har studier om herrmode under åren hamnat i skymundan i 

förhållande till studier inom kvinnligt mode och konsumtion. Herrmode har efter det stora 

maskulina avståendet i slutet på 1700-talet setts som motiverat av ett behov snarare än ett 

dekorativt intresse. Innan dess var modet ett sätt för både män och kvinnor att visa sin 

klasstillhörighet, vilket i högre klasser innebar att dräkterna var extravaganta och rikligt 

utsmyckade. Vid sekelskiftet 1800 inträffade dock det som JC Flügel benämner som ”det stora 

maskulina avståendet”2 vilket innebar att männen avsade sig sitt intresse för mode och skönhet 

och lämnade det åt kvinnorna.3 Sedan dess har utvecklingen av herrmodet gått långsamt men 

inte utan sina smärre genombrott av stilar och uttryck som visat att det ändå funnits ett visst 

intresse kvar för mode inom den manliga sfären. 

I det senmoderna konsumtionssamhället i västvärlden har männen börjat efterlikna kvinnorna 

vad gäller deras konsumtion av mode. Studier om män och mode är inom akademin dock 

fortfarande mindre belyst. Det är därför motiverat att ur ett modevetenskapligt perspektiv forska 

om herrmode och manlig konsumtion av mode. 

Modevetenskaplig litteratur har främst riktat in sig på det kvinnliga modet och föreställningarna 

angående den kvinnliga aspekten av mode. Det manliga perspektivet kan antas saknas av den 

anledningen som nämnts tidigare, att studier inom herrmode varit begränsat. Däremot återfinns 

det i dräkthistorisk litteratur mindre nedslag i mäns historia men majoriteten har likväl legat på 

kvinnligt mode. Även vad gäller andra typer av litteratur om t.ex. modevetenskap, 

konsumtionsteori och teorier om mode överlag, behandlas män endast i kortare passager. 

                                                           
1 McNeil, P. & Karaminas, V. (red.) (2009). The men's fashion reader. Oxford: Berg. s. 150. 
2 Flugel, J.C. (1951). Klädernas psykologi. Stockholm: Natur o. kultur. s. 101. 
3 Kawamura, Y. (2011). Modeologi: introduktion till modevetenskap. (2. uppl.) Stockholm: Norstedt. ss. 27-28. 
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1.1 Syfte, problemformulering och frågeställningar 

Syftet med den här kandidatuppsatsen är att analysera hur det manliga modemagasinet King of 

Sweden och deras läsare uttrycker det manliga intresset för modekonsumtion. King of Sweden 

kommer framöver att förkortas till King. I överensstämmelse med ett modevetenskapligt 

perspektiv tar vi i den här uppsatsen inspiration från såväl manlig modehistoria som manlig 

konsumtion i en senmodern kontext, samt genusteori med relevans för ämnet.  

Herrmodets historiska utveckling och det faktum att mode historiskt förknippats med ett 

kvinnligt intresse gör Kings roll komplex. Dels kan magasinet tänkas behöva upprätthålla bilden 

av maskulinitet, men samtidigt visa att mode inte är till för endast kvinnor. Det kan i samband 

med detta påstående ifrågasättas varför det kan tänkas vara viktigt att manligt mode porträtteras 

som maskulint när det borde vara mer accepterat att män har ett större intresse för mode. 

Frågeställningar som kommer att besvaras är:  

Hur uttrycks det manliga intresset för modekonsumtion i King?  

Hur kan herrmodets historiska bakgrund ha påverkat hur det manliga modeintresset ser ut idag?  

1.2 Empiriskt material 

Den här uppsatsen kommer att analysera King of Sweden, som innan 2008 hette King Magazine, 

i relation till att studera herrmodets utveckling. King är ett intressant studieobjekt då de tillägnar 

en del av var nummer till läsarna där de kan ställa frågor och få tips om mode. På så sätt kan 

man få en bild av hur magasinet fungerar som influens men även hur läsaren som konsument 

uttrycker intresset för mode. 

King lanserades 2005. Genom beskrivningen på deras hemsida beskriver de sig som ett magasin 

som vill informera om mode på ett underhållande sätt som ”varken är feminint eller grabbigt”.4 

De beskriver mode som fenomen som en ”samling aktuella uttryckssätt och konsten att 

behärska dem.”5 De släpper 12 nummer per år och deras målgrupp är män i den ”mentala 

åldern” 20–35 år och beskrivs vara män som är modeintresserade och vill ha modetips men inte 

vet var de ska leta.6  Sju nummer av magasinet ingår i det empiriska materialet, varav nedslag 

görs vartannat år från det första numret 2005 fram till 2017. 

                                                           
4 http://www.kingmagazine.se/sidor/information/. (2017-04-17). 
5 http://www.kingmagazine.se/sidor/information/. (2017-04-17). 
6 http://www.kingmagazine.se/sidor/information/. (2017-04-17). 

http://www.kingmagazine.se/sidor/information/
http://www.kingmagazine.se/sidor/information/
http://www.kingmagazine.se/sidor/information/
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1.3 Forskningsöversikt 

Följande forskningsöversikt visar tidigare liknande forskning samt forskning om närliggande 

ämnen för att visa på hur den här uppsatsen bidrar med något nytt till den modevetenskapliga 

forskningen specifikt. 

Det finns ingen tidigare forskning om konstruktionen av maskulinitet genom ett 

modevetenskapligt perspektiv men däremot finns studier om maskulinitet, identitet, 

konsumtion och kultur som utförts av Diana Crane, Fred Davis och Tim Edwards.7  

Det finns även en artikel om studier av herrmode som undersöker hur män hanterar sin 

maskulinitet genom mode, utfört genom djupgående intervjuer inriktade på hur männen tänker 

på sin konsumtion8. Temat är likt det som är i den här uppsatsen men metoden och disciplinen 

skiljer sig. En annan artikel undersöker maskulinitet och konsumtion genom dagens 

modetrender9. 

Studier om iögonfallande konsumtion, där även manlig konsumtion är implicit inbegripen, 

återfinns i Andrew B. Triggs artikel ”Veblen, Bourdieu, and Conspicuous Consumption”.10  

Artikeln syftar till att utveckla teorin om iögonfallande konsumtion med hjälp av vad 

Thorstein Veblen och Pierre Bourdieu tidigare sagt om ämnet för att möjliggöra en mer nutida 

tolkning. Förutom detta har det gjorts en undersökning som utifrån begreppet iögonfallande 

konsumtion undersökt hur social klasstillhörighet kan påverka olika individers konsumtion.11 

Ytterligare en artikel syftar till att jämföra skillnaden mellan öst- och västvärlden vad gäller 

iögonfallande konsumtion och impulsiva köp.12 

När det kommer till forskning om modemagasin saknas till stor del akademiskt skrivna böcker 

men däremot finns det flera akademiska artiklar som tar upp det. Exempel på vad dessa artiklar 

                                                           
7 Se vidare information: Crane, D. (2000). Fashion and its social agendas: class, gender, and identity in 

clothing. Chicago: University of Chicago Press. 

Davis, F. (1992). Fashion, culture, and identity. Chicago: Univ. of Chicago Press. 

Edwards, T. (1997). Men in the mirror: men's fashion, masculinity and consumer society. London: Cassell. 
8 Helene Bertrand and Lia Davidovitsch (2008) ,"Men’s Fashion and the Consumption of Clothes", i LA - Latin 

American Advances in Consumer Research Volume 2, eds. Claudia R. Acevedo, Jose Mauro C. Hernandez, och 

Tina M. Lowrey, Duluth, MN : Association for Consumer Research. ss. 34–39. 
9 För vidare information: Barry, B. & Martin, D. (2015) ”Dapper dudes: Young men’s fashion consumption and 

expressions of masculinity” i Critical Studies in Men’s Fashion. Vol 2 Number 1, 1 ss. 5–21(17). 
10 Triggs, A. B. (2001). ”Veblen, Bourdieu, and Conspicuous Consumption” i Journal of Economic Issues. Vol. 

35. Issue 1. 
11 Liang, S., Chang, Y. & Wang, J. (2017). ”Social Exclusion and Conspicuous Consumption: the moderating 

effect of power state” ur Social Behavior & Personality: an international journal. Vol. 45. Issue. 2.  
12 Boonchoo, P. & Thoumrumgroje, A. (2017). ”A Cross-Cultural Examination of the Impact of Transformation 

Expectations on Impulse Buying and Conspicuous Consumption” ur Journal of International Consumer 

Marketing. Vol. 29. Issue 3. 
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handlar om är japanska modemagasin för män, hur modemagasin som Elle, Harper´s Bazaar, 

Marie Claire och Vogue bidrar till att upprätthålla magin kring fenomenet mode och även hur 

nischade modemagasin växt fram.13 Tim Edwards som är modeteoretiker har även utfört en 

översiktlig innehållsanalys av några utvalda brittiska herrmagasin14.  

Det finns även en del kandidatuppsatser som behandlar modemagasin och närmare bestämt 

King och maskulinitet. Dessa utgår dock från ett renodlat genusperspektiv.15 För övrigt 

behandlar mycket akademisk litteratur mäns dräkthistoria mer än hur det har påverkat mäns 

konsumtion, maskulinitet och syn på sig själva.16 Det finns även en del artiklar och 

undersökningar utförda i Asien som är skrivna på andra språk och baserade på en annan kultur. 

1.4 Teori 

Följande avsnitt presenterar de teorier som valts ut p.g.a. sin relevans för att analysera det 

empiriska materialet. 

1.4.1. Konstruktionen av genus 

Konstruktionen av genus behandlas av Judith Butler, professor i retorik, litteraturvetenskap och 

genus – vilket hon är mest känd för. Hon menar att kön är biologiskt men att genus är kulturellt 

konstruerat. Med det menar hon att man föds biologiskt som man eller kvinna men sexualiteten, 

till viss del personligheten eller begären man känner konstrueras efterhand genom de handlingar 

man utför. Därmed är genus inte det kausala resultatet av kön och inte heller bestämt av det 

enligt Butler. Att genus inte är bestämt av kön kan alltså tolkas som att det konstrueras efterhand 

med tiden. Butler menar alltså att det inte behöver finnas bara två genus som enligt vissa 

antaganden, utan istället kan man föreställa sig att genus och kön är fristående från varandra 

                                                           
13 För vidare information se: Lynge-Jorlén. A. (2012). ”Between Frivolty and Art: Contemporary Niche Fashion 

Magazines” i Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture. Vol. 16. Issue 1.  

Moeran. B. (2017). ”Fashion magazines and fashion as a system of magic” i Anthropology Today. Vol. 33. Issue 

2.  

Monden. M. (2012). ”The Importance of Looking Pleasant: Reading Japanese Men´s Fashion Magazines” i 

Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture. Vol. 16. Issue 3. 
14 Edwards, T. (1997).  
15 För vidare information se: Berger, S. (2012). King of Sweden – en analys av maskulinitet. Lunds universitet. 

Fredriksson, M och Wennberg, M. (2011). Manlighet till salu – en studie i hur manlighet och konsumtion 

porträtteras i magasinen Café och King. Lunds universitet. 

Nowik, M. (2013). Man och kvinna till salu – en studie av manliga kontra kvinnliga modemagasins 

framställning av genus och konsumtion. Stockholms universitet. 
16 För vidare information:  

Amies, H. (2007). ABC of men's fashion. London: V&A. 

Chenoune, F. (1993). A history of men's fashion. Paris: Flammarion. 

Hedtjärn Wester, A. (2010). Män i kostym: prinsar, konstnärer och tegelbärare vid sekelskiftet 1900. Diss. Lund: 

Lunds universitet, 2010. Stockholm.  

Leach, R. (2014). The fashion resource book: men. New York, New York: Thames & Hudson. 
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och på så vis blir genus istället en flytande föreställning med följden att man och maskulinitet 

likväl kan signifiera en kvinnlig kropp som en manlig kropp och vice versa.17 Detta är grunden 

till vad som fokuseras mer på i den här uppsatsen, nämligen maskulinitet. Raewyn Connell, en 

sociolog som gjort betydande forskning inom genus, menar i likhet med Butler, att vi 

konstruerar oss själva som maskulina eller feminina genom våra handlingar. Connell menar att 

det egentligen inte finns några bestämda regler kring det, det är frivilligt, men det finns vissa 

normer om vad som är maskulint och feminint och historiskt sett har dessa normer förväntats 

följas på så sätt att män skulle bete sig maskulint och kvinnor feminint. Connell beskriver 

antaganden om maskulinitet med attribut så som aggressiv, envis, rationell, analytisk och 

stark.18  

Hegemoni innebär enligt Ernesto Laclau och Chantal Mouffe, båda postmarxistiska politiska 

teoretiker, att motsägelsefulla faktorer kommer till någon slags överenskommelse om att 

samexistera och genom det hålls samhället ihop. På det sättet kan man säga att hegemonin 

hjälper till att dölja motsägelserna. 

Laclau och Mouffe moderniserade marxismens begrepp om klass och menade istället på att det 

var mer relevant att dela in samhället efter identiteter, t.ex. kön, etnicitet och sexuell läggning. 

De menade även på att individen kan vilja tillhöra en grupp lika mycket som man inte vill 

tillhöra en annan.19 Om man t.ex. säger att ett ideal utformas inom en viss grupp, så finns det 

även andra individer utanför den som vill få tillgång till den (och förknippas med det idealet) 

genom att särskilja sig från andra grupper. Det kommer vi att koppla till den manliga kollektiva 

identiteten i rubrik 2.2 i analysen. 

1.4.2 Symbolisk interaktionism 

Symbolisk interaktionism är ett sätt att studera mänskligt gruppliv och mänskligt beteende. 

Majoriteten av all interaktion som sker mellan människor i grupp eller samhällen är symbolisk 

på så sätt att individer indikerar till andra hur de ska agera och tolkar indikationer av andra. 

Sociologen Herbert Blumer som har varit av betydande vikt för den symboliska 

interaktionismen, menar att teorin baserar sig på tre företeelser. Den första är att människor 

agerar och reagerar mot och till vad Blumer kallar för objekt vilket kan vara t.ex. andra 

människor eller fysiska objekt. Individer agerar utifrån vad dessa objekt har för betydelse för 

dem. Den andra företeelsen är att betydelsen av dessa objekt kommer från eller skapas ur den 

                                                           
17 Butler, J. (1990). Gender trouble: feminism and the subversion of identity. New York: Routledge. 
18 Connell, R. (2009). Om genus. (2., utvidgade och omarb. uppl.) Göteborg: Daidalos. Kap. 1 & 4. 
19 Laclau, E. & Mouffe, C. (2008). Hegemonin och den socialistiska strategin. Göteborg: Glänta. 
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sociala interaktionen mellan sig själv och sina medmänniskor. Den här företeelsen är det som 

skiljer symbolisk interaktionism från andra metoder inom de sociala och psykologiska 

vetenskaperna. Den tredje företeelsen är att dessa betydelser blir hanterade och modifierade 

genom en tolkande process av individen som hanterar objekten som han/hon träffar på. 

Betydelse (eller mening) är ett centralt begrepp inom symbolisk interaktionism. Betydelsen 

uppstår i processen av interaktion mellan människor.  

Enligt Blumer blir ett empiriskt material ”verkligheten” i en studie och därmed kan denna 

verklighet endast verifieras genom det empiriska materialet. Att använda symbolisk 

interaktionism som utgångspunkt på ett empiriskt material är för att skildra insikt om mänskligt 

gruppliv samt mänskligt beteende.20 

1.4.3 Iögonfallande konsumtion 

För att förstå iögonfallande konsumtions fulla betydelse kan det vara bra att börja med att 

förklara vad som menas med vad nationalekonomen och sociologen Thorstein Veblen uttrycker 

som fritidsklassen. En faktor som definierar den här klassen är att en persons yrke inte ska 

innefatta någon form av manuellt arbete. Att tillhöra den klassen visar på ekonomisk status och 

Veblen menar att det är av intresse för fritidsklassen att bevisa den statusen genom att omge sig 

med saker som anses som lyx.21  

Ett sätt för fritidsklassen att utmärka sig är genom iögonfallande konsumtion. Genom de 

lyxvaror och tjänster de väljer att konsumera kan andra människor tydligt se deras ekonomiska 

status och sociala tillhörighet.22 Något annat Veblen tar fasta på i boken The Theory of the 

Leisure Class är att sättet vi klär oss på är vårt främsta sätt att visa andra människor det. Veblen 

skrev det här på 1920-talet vilket är anledningen till att hans teori fokuserar på klasser i 

samhället (likaså Simmels teori i nästa stycke). Genom att modifiera den här teorin utifrån hur 

samhället ser ut idag (en mer spridd medelklass) är teorin fortfarande högst relevant för analys 

av moderelaterat beteende. 

Blumers teori om mode som kollektivt urval grundar sig i filosofen och sociologen Georg 

Simmels teori om imitation eller trickle-down (högre klasser anammade moden för att särskilja 

sig från de lägre klasserna vilket imiterades nedåt i klasserna tills de högre klasserna anammade 

nästa mode och cirkeln började om) men Blumer menar att det snarare handlade om att eliten 

                                                           
20 Blumer, H. (1969a). Symbolic interactionism: perspective and method. Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall.  
21 Veblen, T. (1970). The theory of the leisure class: an economic study of institutions. London: Unwin. Kap. 3. 
22 Veblen, T. (1970). Kap. 4.  
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var måna om att vara i mode och ses som moderiktiga. De är enligt Blumer ”…caught in the 

need of responding to the direction of fashion rather than of occupying the privileged position 

of setting that direction”23. Med andra ord menar Blumer att det inte handlade om att särskilja 

sig primärt genom klasstillhörighet utan snarare genom moderiktighet. Dock förutsatte det 

givetvis att konsumenten hade råd att vara moderiktig. I dagens konsumtionssamhälle är 

Blumers teori om detta än mer relevant då en större del av befolkningen i Sverige har råd med 

dyrare mode. 

Därmed innebär det kollektiva urvalet att elitens försök till att särskilja sig, sker inom 

moderörelsen, inte som en orsak till den. Lägre samhällsklasser följer mode för att det är mode, 

inte för en önskan om att vara en del av eliten. Sist men inte minst, modet går inte ur mode för 

att eliten byter ut det, utan för att modet förnyas som en del av dess process. Blumer menar 

därför att det kollektiva urvalet, till skillnad från Simmels teori, att mode som process inte 

fungerar som ett svar på behovet av klassdifferentiering utan som ett svar på individens behov 

av att vara med modet och uttrycka den smak som är inne för stunden.24 

Enligt sociologen (samt flera andra titlar) Pierre Bourdieu är smaken det som våra val grundar 

sig i, t.ex. när vi konsumerar mode. När individer konsumerar varor menar Bourdieu att de letar 

efter det som är deras smak. De personer som kan översätta sin smak till ett föremål benämner 

Bourdieu som skapare. Det kan exempelvis vara en designer. Andra individer kan sedan finna 

sin smak i det föremål skaparen skapat, t.ex. en kostym.25  

Ett centralt begrepp för att förstå hur vår individuella smak uppkommer är habitus. Enligt 

Bourdieu innebär begreppet, enkelt förklarat, erfarenheter vi inhämtat och som sedan tar sig 

uttryck i hur vi agerar i den sociala världen. Med det menar Bourdieu att tidigare upplevelser 

och praktiker påverkar hur en individ kommer agera i framtiden. Det här förekommer både när 

vi upplever nya situationer och när vi konsumerar genom vår individuella smak. Därigenom 

avgörs smak till viss del av habitus då det bidrar till att påverka vad vi antingen kommer tycka 

om eller inte tycka om.26 

                                                           
23 Blumer, H. (1969b). ”Fashion: From Class Differentiation to Collective Selection”. The Sociological Quarterly. 

10. 3:275-91. s. 281. 
24 Blumer, H. (1969b). 
25 Bourdieu, P. (1997). Kultur och kritik: anföranden. (2., omarb. uppl.) Göteborg: Daidalos. s. 177-179. 
26 Bourdieu, P. (1997). s. 148-149. 
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1.5 Historisk bakgrund   

Då syftet för den här uppsatsen bl.a. tar avstamp i den historiska utvecklingen av herrmodet är 

det av vikt att redogöra för viktiga händelser inom denna utveckling. Därför görs det nedan 

nedslag i betydande herrstilar sedan det stora maskulina avståndet fram till the new man. 

Analysen återkopplas kontinuerligt till den historiska bakgrunden.  

Som nämnts i inledningen av uppsatsen var det stora maskulina avståendet, vid sekelskiftet 

1800, ett fenomen som var betydande för herrmodets utveckling. Flügel menar att det stora 

maskulina avståendet skedde som en konsekvens av den franska revolutionens politiska och 

sociala förändringar. Kläder hade tidigare varit ett medel för att skilja klasser åt. Eftersom 

revolutionen genomsyrades av tankar om jämlikhet och broderskap blev det motsägelsefullt för 

män att visa klasskillnad genom sina kläder. En enklare klädstil skulle därmed bidra till ökad 

jämlikhet män emellan.27  

Runt sekelskiftet 1900 uppkom dock fenomenet dandyn, en man vars stil och sättet han bar upp 

den på, ansågs vara fashionabelt.28 Jennifer Craik menar att dandyism var ett viktigt fenomen 

inom Europas herrmode då det gav nya sätt att se på mode och trender inom den manliga sfären 

och gav en mer moderiktig stil inom de industrialiserade samhällena.29 Vid den här tiden hade 

dock den manliga heterosexualiteten, enligt Christopher Breward, blivit ett ideal och andra 

kategorier kring den sågs helt enkelt som ”andra”30.31 

Genom hela 1900-talet har kostymen varit basen i herrgarderoben men det uppkom smärre 

försök till att bryta det mönstret genom grupper som hade som mål att göra av med hindrande 

plagg i mäns klädsel. Grupper som dessa kan tänkas ha haft en permanent effekt på herrmodet 

på det sättet att komfort blev viktigare än att vara korrekt klädd. De hade dock ingen större 

påverkan på kostymen som fortsatte vara dominerande inom herrmodet, speciellt inom arbete, 

även om den genomgick mindre förändringar i stil genom årens gång.32 

Peacock-stilen är ett fenomen som gjorde ett starkt avtryck i herrmodet då den hjälpte till att 

en gång för alla dra ner kostymens (eller affärsmodets) status som nyckelstilen för herrmode. 

                                                           
27 Flugel, J.C. (1951). Kap. 7. 
28 Breward, C. (2003). Kap. 8. 
29 Craik, J. (1993). The face of fashion: cultural studies in fashion. London: Routledge. Kap. 8. 
30 Breward, C. (1995). The culture of fashion: a new history of fashionable dress. Manchester: Manchester Univ. 

Press. s. 215. 
31 Breward, C. (1995). Kap. 6. 
32 Craik, J. (1993). Kap. 8. 
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Istället skiftade mäns stilar till att utgå mer från deras fritid och sexuella identiteter.33 

Bakgrunden till det sägs enligt både Judy Kutulas och Geoffrey Aquilina Ross vara att det efter 

andra världskriget fanns en slags rebellisk anda bland de yngre generationerna vilket gjorde att 

stämningen i London (sedan även Amerika och därifrån spreds det vidare) blev mer festlig. 

P.g.a. de tidigare restriktionerna vad gäller kläder blev det vanligt bland de yngre 

generationerna att uttrycka sin frihet genom sin stil som resulterade i bl.a. Teddy Boys och 

Mods. Dessa stilar blev sedan inspiration för the peacocks.34  

Vid 1980-talet uppkom ett nytt fenomen, nämligen The new man vilket var ett fenomen som 

primärt drevs av media. Dess uppkomst kom som ett slags försvar till den andra vågen av 

feminism och innebar en ny maskulinitet. Enligt Edwards innebar det en känsligare och mer 

omhändertagande maskulinitet.35  

Sedan slutet på 1980-talet har intresset för herrmode ökat enormt. Det har tagit sig uttryck i 

bl.a. skapandet av designermärken för män, varumärken som specifikt fokuserat på mode –och 

skönhetsprodukter för män, uppkomsten av modemagasin för män samt ökandet av 

marknadsföring riktad till män.36 En av dessa faktorer kommer att analyseras närmare i 

analysdelen i den här uppsatsen, nämligen modemagasin för män. 

1.6 Metod    

I följande del behandlas val av empiriskt material, perspektiv samt metod för analys av det 

empiriska materialet. 

I avsnittet ovan gjordes en översiktlig genomgång av herrmodets utveckling för att i analysen 

kunna återkoppla till vad som händer inom den samtida utvecklingen av det manliga 

modeintresset. Genom det kommer läsarfrågorna analyseras för att försöka få fram hur det 

manliga modeintresset tar sig uttryck i King. Analysen utgår främst från ett modevetenskapligt 

perspektiv men kommer dels även utgå från ett genusperspektiv och ett sociologiskt perspektiv 

samt inom en svensk kontext. 

Det empiriska materialet hämtades fram ur Lunds Universitetsbiblioteks magasin och 

undersöktes för att göra ett urval för vad som skulle analyseras. Läsarfrågorna valdes dels 

                                                           
33 Kutulas, J. (2012). ”Dedicated followers of fashion: peacock fashion and the roots of the new American man, 

1960-70” ur The Sixties: A journal of History, Politics and Culture. 5:2. 
34 Ross, G.A. (2011). Introduktion & kap. 1. 
35 Edwards, T. (1997). Kap. 3. 
36 Edwards, T. (2010). Fashion in focus: concepts, practices and politics. Milton Park, Abingdon, Oxon: 

Routledge. Kap. 3. 
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utifrån vilka teorier som skulle vara passande för att analysera dessa samt att analysen skulle 

behandla både läsaren som konsument och King som modeauktoritet. Genom att göra nedslag 

vartannat år under en tolv års period kunde man se ett samband i hur det manliga modeintresset 

uttrycks från två motsatta synvinklar och det hade kunnat styrkas ytterligare genom en 

undersökning som behandlar ännu fler nummer av King. 

Den valda metoden för den här kandidatuppsatsen är kvalitativ textanalys. Anledningen till det 

är för att skapa en djupare förståelse för det som står skrivet i King. Genom den här metoden 

kan man vidare använda sig av relevanta teorier för att förstå hur och varför något är som det 

är genom att se och tolka det empiriska materialet ur olika teoretiska perspektiv vilket är högst 

relevant för syftet för den här uppsatsen. 

När man genomför en kvalitativ textanalys bör man gå igenom olika steg för att bl.a. komma 

fram till vad som ska analyseras och hur det ska göras. I boken Handbok i kvalitativ analys 

skriven av Andreas Fejes och Robert Thornberg, kan man läsa om fyra olika steg som 

applicerats på den här undersökningen. Det första steget går ut på att komma fram till vad som 

ska analyseras utifrån exempelvis en frågeställning. I den här uppsatsen undersöks det manliga 

intresset för modekonsumtion. Det leder vidare till steg två som innebär att hitta ett lämpligt 

empiriskt material för den undersökning som ska genomföras. Steg tre går ut på att avgränsa 

det material man fick ut från steg två. När man avgränsat materialet är det dags för steg fyra 

som innebär att man gör en detaljerad analys av materialet.  

Förutom dessa fyra steg nämner Fejes och Thornberg även tre olika dimensioner utifrån vilka 

en kvalitativ textanalys kan genomföras beroende på vad i texten som ska analyseras. Eftersom 

uppsatsen undersöker hur det manliga intresset för modekonsumtion uttrycks i King och hur 

herrmodets historia eventuellt påverkat det kommer analysen utgå från den tredje 

analysdimensionen. Den går ut på att analysera texten ur ett perspektiv som kan bidra till en 

förståelse för hur det omgivande samhället och dess kultur ser ut. Det innefattar även vilka 

värderingar och normer som präglar det samhälle där texten förekommer.37 Dock kan man 

analysera en text på ett djupare plan än så för att skapa sig ytterligare förståelse för det som ska 

analyseras. Det finns nämligen en fjärde kompletterande dimension som Fejes och Thornberg 

kallar en problematiserande dimension. Den går ut på att analysera texten utifrån ett teoretiskt 

perspektiv.38 Detta kommer att utföras genom tillämpning av valda teorier för att svara på frågor 

                                                           
37 Fejes, A. & Thornberg, R. (red.) (2009). Handbok i kvalitativ analys. (1. Uppl.) Stockholm: Liber. Kap. 7. 
38 Fejes, A. & Thornberg, R. (red.) (2009). ss. 144-145. 
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ang. genus och maskulinitet. Det kommer även göras genom kontinuerlig återkoppling till den 

historiska bakgrunden för att skapa förståelse för hur maskulinitet genom mode konstruerats 

och fortfarande konstrueras.  

1.7 Avgränsning 

Följande avsnitt presenterar vad den här uppsatsen ämnar göra samt vad den därmed inte ämnar 

göra. 

Analysen är baserad på sju nummer av King med nedslag vartannat år sedan tidningen först 

kom ut 2005. Sju nummer är lämpligt med tanke på magasinets livslängd och det jämna 

mellanrummet mellan åren för att kunna se något slags samband och eventuell utveckling vilket 

hade blivit svårt att utläsa om det blivit för många år mellan numren.  

Det finns två inslag i magasinet som kunde analyseras med syftet i åtanke. ”Stilfullt” 

(modenyheter/reklam i textform) och ”Fråga King” (läsarfrågor). I början av processen 

undersöktes båda dessa avsnitt i magasinet men det blev snabbt tydligt att ytterligare 

avgränsning behövde göras. Därför riktades fokus till läsarfrågorna då det kändes lämpligast 

med tanke på undersökningen och den behandlar därför inte modenyheter eller inslag som inte 

är direkt talande till läsarna. Då syftet är att undersöka hur manligt modeintresse uttrycks kan 

det vara av intresse att veta hur både läsarna som konsumenter och magasinet som 

modeauktoritet uttrycker detta intresse.   

Det kan tänkas att en semiotisk bildanalys som val av metod kunde varit av relevans då 

studieobjektet är ett modemagasin där olika typer av modebilder är en central del. Som en effekt 

av avgränsning till läsarfrågor och svar uteslöts det dock då avsnittet ”Fråga King” inte 

innehåller modebilder i den bemärkelsen att de är relevanta att analysera för uppsatsens syfte. 

Förutom King finns även Plaza Uomo, Café och ICON, vilka också är svenska magasin riktade 

till män.39 Café beskrivs av tidningskungen.se som det ledande mode- och livsstilsmagasinet 

för män i Sverige. King prioriterades dels för att det är det enda magasinet som är fullständigt 

inriktat på mode för män, men även p.g.a. att magasinet varit verksamma i tolv år vilket ger en 

möjlighet att utföra undersökningen på hela dess livslängd. Det hade varit svårare att avgränsa 

sig till Café som varit verksamma i sjutton år. P.g.a. uppsatsens omfång var King ett lämpligare 

val. Plaza Uomo är inriktat på kostymer och ICON är ett reportage- och livsstilsmagasin och 

                                                           
39 För vidare information se: http://plazamagazine.se/category/plaza/plaza-uomo/ (2017-04-27). 

http://www.cafe.se/ (2017-04-27). http://iconmagazine.se/ (2017-04-27). 

http://plazamagazine.se/category/plaza/plaza-uomo/
http://www.cafe.se/
http://iconmagazine.se/
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därför uteslöts dessa.40 Att jämföra King med de andra modemagasinen för män blev irrelevant 

efter valet att analysera läsarfrågor då de andra magasinen inte har med sådana i sina nummer. 

Ytterligare ett alternativ hade varit att jämföra Elle med King för att analysera hur mode uttrycks 

både till kvinnor och män. Dock hade detta involverat större fokus på kvinnligt mode och då 

syftet för uppsatsen var att analysera hur detta uttrycks till män uteslöts även det alternativet. 

Därmed kommer även nämnandet av kvinnor att begränsas annat än för jämförelsens skull.       

Då det här är ett globalt fenomen kan det ifrågasättas varför det inte är ett utländskt magasin 

som analyseras. Anledningen till det är att uppsatsens ändamål är att studera manligt mode 

utifrån ett svenskt perspektiv. Det kommer dock göras genom fakta och historia från 

västvärlden, till största del p.g.a. att det inte finns tillräckligt många svenska modevetenskapliga 

källor för att endast kunna använda dessa. Ytterligare en aspekt av varför det är av relevans att 

undersöka detta fenomen utifrån västerländsk litteratur är för att mode inom västvärlden är 

starkt sammankopplat.41 

Herbert Spencers, Thorstein Veblens och Georg Simmels teorier om mode som imitation och 

trickle-down valdes bort av den anledning att de har kopplat teorierna till klasstillhörighet och 

efter en grundligare undersökning i Blumers teori om kollektivt urval var den mer relevant för 

analysen av läsarfrågorna. Aspekten av klasstillhörighet blir istället uppmärksammad genom 

teorin om iögonfallande konsumtion.  

Ytterligare en aspekt av uppsatsen som kan diskuteras, då ett genusperspektiv till viss del 

anläggs, är varför det inte berörs i större bemärkelse. En del andra uppsatser vars syfte varit att 

analysera olika aspekter av King har applicerat ett mer genomgående genusperspektiv. Då syftet 

för den här uppsatsen var att analysera modeaspekten av King i anknytning till herrmodets 

historiska utveckling har det istället anlagts ett tvärvetenskapligt perspektiv med inriktning på 

mode där genus i form av hur maskulinitet uttrycks och konstrueras i magasinet är en del. Dock 

är genus inte det perspektiv som är mest centralt i förhållande till syfte och frågeställningar och 

därför tillämpas det endast som ett komplement till det modevetenskapliga perspektivet.  

1.8 Definitioner 

Följande avsnitt definierar begrepp som behövs ha en viss förståelse för genom sättet de 

behandlas i analysen. 

                                                           
40 https://www.tidningskungen.se/man#1pl_c=1. (2017-04-27). 
41 Kawamura, Y. (2011).  s. 52. 

https://www.tidningskungen.se/man#1pl_c=1
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1.8.1 Mode 

Enligt Yuniya Kawamura är mode ett begrepp som är svårt att definiera. Det är p.g.a. att 

innebörden av begreppet har skiftat mycket under historiens gång. Hon menar att mode är de 

”osynliga element” som ger kläder ett slags symboliskt värde. Modets mest betydande egenskap 

är att det är ständigt föränderligt och en annan central egenskap är dess motstridighet. 

Motstridigheten ligger i ena änden vid prydnad och i den andra vid anständighet.42 Kawamura 

drar också upp nyhetsvärdets betydelse för modet. Det är något som tas upp av både Koenig 

och Barthes som båda menar att nyhetsvärdet är det som styr beteendet kring mode.43 

Kawamura tar dock fasta på att föränderlighet och nyhet är de två faktorer som påverkar och 

styr modet mest. Det är så begreppet mode tolkas i den här uppsatsen. 

1.8.2 Modevetenskapligt perspektiv 

Ett modevetenskapligt perspektiv är komplicerat att definiera p.g.a. sin tvärvetenskapliga 

inriktning. I introduktionen till Mode: en introduktion: en tvärvetenskaplig betraktelse 

beskriver Dirk Gindt och Louise Wallenberg det som kännetecknar modevetenskapen mest: 

dess tvärvetenskapliga innehåll. Författarna som medverkar i boken kommer från olika 

discipliner och har därför studerat mode ur olika perspektiv. De har studerat mode ur perspektiv 

så som samhällsvetenskap, humaniora och ekonomi med teman som t.ex. konsumtion och 

identitet.44 När ett modevetenskapligt perspektiv antas i den här uppsatsen så innebär det att 

kombinationen av kunskaper om mode, kläder, dräkt och dess historia med perspektiv från 

andra forskningsområden förenar mode med sociologi och genusvetenskap. 

1.9 Disposition  

I följande stycke beskrivs hur uppsatsen olika avsnitt är uppdelade och i vilken följd de kommer. 

Huvudtexten av den här uppsatsen inleds med en beskrivning av de läsarfrågor ur King som har 

analyserats. Därefter presenteras analysen som genom kvalitativ textanalys belyser hur det 

manliga intresset för modekonsumtion uttrycks i Kings läsarfrågor och svaren till dem. 

Analysen är indelad i två teman. Det första benämns som ”maskulinitet relaterat till identiteten”, 

och det andra som ”iögonfallande konsumtion i relation till det manliga modeintresset”. Dessa 

teman är sedan fördelade i olika underrubriker för att skapa en röd tråd i analysen. Uppsatsen 

rundas av med en avslutande diskussion där resultatet för undersökningen presenteras.   

                                                           
42 Flugel, J.C. (1951). s. 8. 
43 Kawamura, Y. (2011). ss. 20-23. 
44 Gindt, D. & Wallenberg, L. (red.) (2009). Mode: en introduktion : en tvärvetenskaplig betraktelse. Stockholm: 

Raster. ss. 7-8. 
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2. Analys 

2.1 Läsarfrågor 

Följande analysdel beskriver först läsarfrågorna som valts ut ur magasinet baserat på vad 

läsaren frågat och vad magasinet svarat. Vidare har dessa frågor och svar analyserats genom de 

valda teorierna och metoden kvalitativ textanalys för att få en förståelse om hur det manliga 

modeintresset uttrycks både från den manliga konsumentens synvinkel samt från 

modeauktoritetens. Det kan vara värt att notera att det finns en risk att både frågor och svar i 

magasinet inte är autentiska men då det inte går att veta med säkerhet har den risken fått bortses. 

2005:1 innehåller totalt sju frågor. Av dessa analyserades ”Gör silversmyckena mig gay?”, 

”Snyggt klädd för kunden” samt ”Lägg pengarna på Dior Homme”. De andra frågorna var 

antingen inte relevanta för den valda teorin eller inte moderelaterade. 

I 2007:1 analyserades ”Klocktips” samt ”Saknad knapp”. 

I 2009:1 fanns endast en läsarfråga under rubriken ”Fråga Peder” som handlar om huruvida 

man kan ha tatueringar när man har aspirationer att arbeta inom finansbranschen. ”Fråga King” 

hade tagits bort för att ersättas av vad som kallas ”Manual”. 

I 2011:1 finns åter igen endast en läsarfråga under rubriken ”First Claes” där läsaren vill veta 

om en svart sammetskavaj är moderiktig. 

I 2013:1 analyserades frågorna ”Tummen upp för vanten?” samt ”Vitt på nyår?”. I detta 

nummer har ”Fråga King” blivit en del av ”Manual” vilket innebar fler läsarfrågor i varje 

nummer. 

I 2015:1 analyserades ”Hållbart på fötterna?” samt ”T-shirt, jeans och kavaj?”. 

I 2017:1 analyserades ”Motiverade slipsval” samt ”För fet för jeans”. 

2.2 Maskulinitet relaterat till identiteten 

2.2.1 Maskulinitet som performativ akt 

Första frågan i King 2005:1 lyder ”Gör silversmyckena mig gay?”.  

Läsare:  

Jag lider av akut homofobi och har fäbless för silversmycken. Hur bär jag dem utan 

att se gay ut? 

King:  

Att bära silversmycken med manligheten i behåll är en svår konst att behärska. 

Smycken är dock lite som hatten i vår – helt moderiktiga. Men det krävs en väl 
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komponerad helhet för att bära dem snyggt. Ett sätt är att spara någon dags skägg 

och lämna övriga accessoarer hemma. Har du pianofingrar och sparrisarmar skadar 

det inte med en kvart om dagen med hantlarna.45 

 

Läsaren som skickat in den här frågan uttrycker att han är homofob och vill därför veta hur han 

ska bära sina silversmycken utan att anses som gay. Svaret han får från King förklarar att trots 

att silversmycken kan vara svåra att bära upp är de helt moderiktiga. King fortsätter sitt svar 

med att påpeka att hela han (läsaren) bör matcha den stil han eftersträvar med silversmyckena. 

Med det menar King att han gärna ska ha lite skäggstubb och är han inte vältränad bör han lägga 

femton minuter om dagen på hantlarna. Utifrån det kan man dra slutsatsen att det är av 

betydande vikt att som man bära smycken på ett manligt sätt för att bevara sin maskulinitet. Det 

framgår tydligt i läsarens fråga varför det är av vikt för honom, men en fråga man kan ställa sig 

är om King har valt att ge det svaret på grund av läsarens oro för att anses vara gay eller om 

även King anser att silversmycken bör bäras upp på ett manligt sätt. 

Enligt Butler är genus en performativ akt som utförs genom handlingar46. Med det i åtanke kan 

man fundera över vad King menar med att läsarens stil bör matcha stilen han eftersträvar med 

smyckena. Att ha skäggstubb och vara vältränad ska enligt King signalera maskulinitet vilket 

som ett resultat säger att det inte är acceptabelt för en man att vara det motsatta. En mans 

vältränade kropp visar på styrka som är ett vanligt attribut som signalerar manlighet och 

maskulinitet47. Nils Hammarén har tagit samma utgångspunkt som Butler för att förklara hur 

identiteter uppstår som dualitet till andra identiteter. Med det menar han att man och kvinna 

existerar som en motsats till den andra.48 Om det appliceras på exemplet med läsarfrågan kan 

man tänka sig att skäggstubb är maskulint för att kvinnor biologiskt sett inte kan ha det i samma 

bemärkelse. King har därmed gett läsarna en bild av vad maskulinitet är och att läsarna bör vara 

tillräckligt maskulina för att kunna bära upp silversmycken. Faktumet att läsaren uttrycker en 

rädsla för att framställa sig själv som homosexuell kan tolkas i samband med Bourdieus tankar 

om ett slags maktfält för sociala grupper där alternativa sexualiteter (läs: inte identifierar sig 

som man eller kvinna i traditionell bemärkelse) placeras lägre i detta maktfält49. Enligt Connell 

är det vanligt mellan män att dessa maktrelationer fabricerar maskuliniteter på olika nivåer där 

                                                           
45 King: modemagasinet för män. (2005). Malmö: Egmont tidskrifter. Nr. 1. s. 42. 
46 Butler, J. (1990). 
47 Connell, R. (2009). Kap. 4. 
48 Hammarén, N. (2008). Förorten i huvudet: unga män om kön och sexualitet i det nya Sverige. Diss. Göteborg: 

Göteborgs universitet, 2008. Stockholm.  
49 Bourdieu, P. (1984). Distinction: a social critique of the judgement of taste. ([New ed.]). London: Routledge. 
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vissa är underordnade och i dessa ingår då t.ex. homosexuella och andra etniciteter50. Hon utgår 

från ett västkulturellt perspektiv och det västkulturella samhället ser inte längre lika 

konservativt på alternativa sexualiteter idag även om det självklart finns undantag. Läsarfrågan 

är från 2005 och uttrycker att det då fanns en motvilja att tillhöra den lägre placeringen i 

maktsamhället. Kings svar till läsaren upprätthåller de traditionella tankarna om maskulinitet 

genom att som modeauktoritet, ge riktlinjer för hur de manliga läsarna ska se ut för att bära upp 

smyckena på ett manligt sätt. 

Förutom den frågan behandlar 2005:1 även frågor rörande hur man klär sig inför kundmöten 

samt en fråga där läsaren undrar vad han ska lägga sina pengar på om han ska köpa ett plagg 

från Dior Homme.  

Läsare:  

Finns det någon tumregel för hur man ska klä sig vid kundbesök. Visst är det så att 

kavaj och slips funkar i alla lägen? 

King:  

Det viktiga är att du målgruppsanpassar din klädsel så att du varken blir för över- 

eller underklädd. Att komma för överklädd vid kundbesök är inte bara ett av de 

vanligaste misstagen utan även ett av de mest pinsamma. Med andra ord: 

Kombinationen kavaj och slips kan vara lika rätt som den kan vara fel.51 

 

 

Läsare:  

Dior Homme och designern Hedi Slimane tillhör mina absoluta favoriter. Vad ska 

jag lägga pengarna på om jag bara ska satsa på ett plagg från honom? 

King:  

En svart kavaj i smal silhuett är ett säkert kort från Slimane. Det i särklass coolaste 

från honom är dock den stilsäkra klockan Chiffre Rouge.52 

 

Båda frågorna är kopplade till den moderna kostymen och mannens relation till den. Anne 

Hollander påstår dels att den moderna kostymen har behållit sin modestatus p.g.a. att den på 

något vis antyder den nakna kroppen.53  

I would claim that the naked male body, coherent and articulated, must still be the 

ghostly visual image and the underlying formal suggestion made by any ordinary 

male Western costume, however closely the surface is covered, just as it was made 

by the suit of plate armor or the first Neoclassic suit. The modern suit survives 

                                                           
50 Connell, R. (1999). Maskuliniteter. Göteborg: Daidalos. 
51 King: modemagasinet för män. (2005). s. 42. 
52 King: modemagasinet för män. (2005). s. 42. 
53 Hollander, A. (2016). Sex and suits: the evolution of modern dress. London: Bloomsbury Academic. Kap. 3. 
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partly because among all the more showily revealing varieties of current male dress, 

it has kept its ability to make that nude suggestion.54 

 

Det kan tolkas som att hon har en figursydd kostym i åtanke som accentuerar mannens 

kroppsbyggnad och det kan tänkas vara därför King föreslår en ”svart kavaj i smal silhuett” till 

den ena läsaren. Kavajen ska vara figurnära för att antyda en manlig kropp under. Det kan vara 

ett diskret sätt att råda män att vara vältränade vilket kan vara rimligt med tanke på att de 

tidigare insinuerat att man ska vara vältränad för att vara manlig. Hollander påstår att kostymen 

(med skjorta och slips) alltid har signalerat makt och fysisk självkontroll55. Nu när herrmodet 

utvecklats så mycket (mängden stilar och typ av kläder har ökat) är det ovanligt att män klär 

sig i kostym på sin fritid. Kostymen används snarare till vissa arbeten och vid finare sociala 

sammanhang. Genom dessa läsarfrågor som kopplas till kostymen eller plagg som ingår i 

kostymen kan det tolkas som att män genom den vill utstråla de typiska maskulina attributen 

som nämndes för att beskriva kostymen. Hollander menar även på att kostymen (även om den 

kan vara färgglad, mönstrad, figursydd, lös osv.) oftast är förhållandevis enformig i sitt utseende 

(det ingår alltid kostymbyxor, skjorta och kavaj). Hon menar i relation till detta även att: 

Consequently the suit now has the reputation of being inexpressive, in an era of 

trained muscles and near nudity, to say nothing of political protest, sexual 

revolution and ethnic assertion, besides all the resources of theatrical and cinematic 

glamor everyone now may draw on.56  

 

Ur det kan kostymen även ses som uttryckslös i sättet att den jämställer män stilmässigt.57 Det 

kan ifrågasättas om kostymen uttrycker makt om alla inom t.ex. ett företag klär sig likadant. 

Det här kan kopplas till det stora maskulina avståendet och den broderliga gemenskap som 

skulle uppnås om alla män klädde sig lika enkelt. 

En tolkning av varför kostymen fortfarande spelar en stor roll i manliga modefrågor kan bero 

på att den varit så betydande genom historien. Vid sekelskiftet 1900 innefattade det allmänna 

herrmodet kostymen dvs. den moderna kostymen idag. Tänker man sig den som en tredelad 

dräkt kan man istället datera den fr.o.m. 1600-talet.58 P.g.a. att kostymen (i något utförande) 

ingått i herrmodets utveckling under fyra århundraden kan det tolkas som att den hålls kvar och 

kontinuerligt moderniseras av vana. Denna vana kan till viss del förklaras genom habitus. 

                                                           
54 Hollander, A. (2016). s. 82. 
55 Hollander, A. (2016). Kap. 3.  
56 Hollander, A. (2016). s. 83. 
57 Hollander, A. (2016). Kap. 3. 
58 Hedtjärn Wester, A. (2010). Män i kostym: prinsar, konstnärer och tegelbärare vid sekelskiftet 1900. Diss. 

Lund: Lunds universitet, 2010. Stockholm. Kap. 1. 
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Eftersom habitus är baserat på tidigare erfarenheter och influenser påverkar det hur vi som 

människor fattar tycke för saker eller inte. Våra prefenser som Bourdieu benämner som smak 

är grundat i habitus.59 Vana är en del av habitus och detta århundrade långa tycket för kostymen 

kan därför kopplas till begreppet. Då kostymen blivit ett återkommande modeelement har 

generation efter generation av pojkar uppfostrats och influerats av kostymens statusmarkörer 

vilket kan tänkas vara en anledning till att den varit den mest tidlösa utstyrseln i mannens 

garderob. Bourdieu menar även att det finns de varor som tillges status av sociala grupper, dvs. 

smaken som den kollektiva gruppen har ger varan (kostymen) dess värde60. På så sätt kan det 

tolkas som att kostymen bidrar till den kollektiva manliga identiteten. 

Då kostymen som tidigare nämnts signalerar makt och därmed gör det till en maktsymbol 

skapar det ett ideal inom ett hegemoniskt samhälle. Det finns en gemensam överenskommelse 

inom den manliga sfären för att kostymen är en maktsymbol och därför upprätthålls förståelsen 

för vad kostymen symboliserar. Lars Holmberg menar att männen som vill ingå i den 

överenskommelsen strävar att nå det idealet. Han påstår även att det finns en osäkerhet i hur vi 

som människor identifierar oss själva vilket leder till att, i det här fallet männen, söker en grupp 

med samma ideal att tillhöra för att ingå i en kollektiv identitet.61 Även läsarfrågan som handlar 

om ifall det är trendigt med sammetskavaj i 2011:1 kan kopplas till det här hegemoniska idealet. 

Osäkerheten som nämndes är något som märks av i läsarfrågorna och ger ett intryck av att 

männen dras till ideal eller allmänt accepterade stilar.  

Genom en närmre analys av dessa frågor samt svaren King gett sina läsare får man en första 

bild av hur den typiske King-läsaren bör agera och vad han ska tänka på. Det gäller inte endast 

mode utan även hur personen som helhet ska framstå för att ses som en moderiktig man i 

kontroll över sin maskulinitet.  

I de frågor som berör mode finns det en viss osäkerhet hos läsarna angående om de ska våga 

bära ett visst plagg eller inte. En läsare i 2013:1 undrar t.ex. hur det ligger till med tumvantar. 

Läsare:  

Hur är det egentligen med tumvantar? De är ju onekligen varma och sköna, men 

hur står de sig rent stilmässigt? 

King:  

Jag tycker att du har sammanfattat fördelen med tumvantar ganska bra i din fråga. 

De är just varma och sköna, men dessvärre inte så mycket mer än så. Sedan kan 

                                                           
59 Bourdieu, P. (1997). ss. 148–149. 
60 Bourdieu, P. (1986). Kultursociologiska texter. Stockholm: Salamander. ss. 242–243. 
61 Holmberg, L. (2008). ss. 275–276. 
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man också fråga sig hur sexigt det är med en vuxen man iklädd just ”vantar”? Nej, 

jag tycker i stället att du ska investera i ett par riktiga skinnhandskar – gärna med 

kashmirfoder. Snyggare, mer praktiska och i princip lika varma.62 

 

King ger läsaren ett svar där de ifrågasätter hur sexigt det är med en man som använder vantar 

och rekommenderar läsaren istället att köpa ett par skinnhandskar som dessutom gärna ska ha 

kaschmirfoder. Nils Hammarén och Thomas Johansson tar i boken Identitet fasta på att man 

som person kan skaffa sig en uppfattning om en stil och om ett plagg upplevs som rätt eller fel, 

vilket kan ses i samband med Veblens teori om iögonfallande konsumtion då de även menar att 

man kan anpassa sin stil efter det. Vad som sedan anses som rätt eller fel beror på den kultur en 

person befinner sig i.63 Exempelvis har läsaren förstått att tumvantar eventuellt inte uppfattas 

som helt moderiktiga i det svenska samhället. För att läsaren ska uppfattas mer moderiktig och, 

i Kings bemärkelse, mer sexig, ges han ett förslag till hur han kan anpassa sin stil för att 

motsvara det. Att King rekommenderar ett par skinnhandskar framför ett par varma och 

funktionella tumvantar tar fasta på en aspekt som ingår i Veblens teori om iögonfallande 

konsumtion. Veblen tar nämligen upp att en av de främsta anledningarna till att vi klär oss är 

för att visa vår ekonomiska och sociala tillhörighet. Veblen tar även fasta på en annan orsak till 

hur det kommer sig att vi klär oss på det vis vi gör:  

It is true of dress in even a higher degree than of most other items of consumption, 

that people will undergo a very considerable degree of privation in the comforts or 

the necessaries of life in order to afford what is considered a decent amount of 

wasteful consumption; so that it is by no means an uncommon occurrence in an 

inclement climate, for people to go ill clad in order to appear well dressed.64 

 

Utifrån det här menar han att vi som individer i ett socialt samhälle präglat av normer inte klär 

oss för att skydda kroppen mot ett t.ex. kallare klimat. I stället menar han att vi klär oss för att 

signalera vår status vilket läsaren på så vis gör genom att bära ett par skinnhandskar med 

kashmirfoder. Det kan antas att ett par sådana är dyra och därför visar läsaren för andra 

människor runtomkring vilken ekonomisk status han har.65 Av den anledningen förespråkar 

King skinnhandskarna över att hålla sig varm. 

                                                           
62 King of Sweden: modemagasinet för män. (2013). Malmö: Egmont tidskrifter. Nr. 1. s. 109. 
63 Hammarén, N. & Johansson, T. (2009). Identitet. (1. uppl.) Stockholm: Liber. s. 37. 
64 Veblen, T. (1970). s. 119. 
65 Veblen, T. (1970). Kap. 7.  
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Förutom det ifrågasätter King till viss del läsarens maskulinitet när de påpekar att tumvantar på 

en man inte är sexigt. Som tidigare nämnts i den här uppsatsen angående maskulinitet menar 

Connell att det finns normer för vad som anses som maskulint.66 Det kan baserat på det här 

tänkas att det enligt de normer som råder i det svenska samhället anses mer maskulint att bära 

ett par skinnhandskar än ett par tumvantar. Det är en norm som till viss del uttrycks i Kings svar 

till läsaren. Är man en man och vill vara maskulin bör man följa de riktlinjer som anses göra en 

manlig.67 Skulle läsaren gå omkring med ett par tumvantar på sig hade det kunnat läsas av som 

barnsligt då det är vanligare att se barn ha på sig tumvantar än en vuxen. På så sätt handlar den 

här diskussionen lika mycket om maskulinitet i förhållande till genus som till ålder.  

I 2015:1 finns en fråga från en läsare som undrar om det är möjligt att kombinera jeans, t-shirt 

och kavaj.  

Läsare:  

Går rakt på sak, är det okej att kombinera tischa och jeans med kavaj? 

King:  

Självklart är det det! Glöm inte att lägga energi på passformen på båda plaggen 

innan du köper dem och kombinerar. T-shirten får gärna vara av modellen halvt 

rundslipad, det vill säga inte vara för djupt skopad och ej heller för tajt i halsen. Låt 

kavajen sitta figurnära men inte alltför tajt över axlar, rygg och mage. 68 

 

Svaret läsaren får är av uppmuntrande form och King inleder med ”Självklart är det det!”.69 

Därefter fortsätter de med att rekommendera läsaren att välja en figurnära kavaj och kombinera 

det med en t-shirt som varken är för urringad eller saknar urringning helt. Återigen råder King 

en läsare till att använda en kavaj som smiter åt och att satsa på passform i både kavajen och t-

shirten som accentuerar kroppsformen. Edwards menar på att män påverkas av maskulina ideal 

genom tv, film och reklam, i likhet med kvinnor om feminina ideal, varav mycket av detta visar 

representationer av manlighet som vältränade, starka kroppar vilket i längden gör att 

konsumtionskulturen har väldigt lite att erbjuda de män i samhället som inte faller inom den 

mallen (även i fråga om t.ex. etnicitet). Han förklarar det här på följande sätt: 

[…] a hierarchy of masculinities is emerging according to image and appearance, 

where young white men with pumped-up pecs, strong jaw-lines and flat stomachs 

rule over the rest with a phallocentric intensity. In relation to men’s fashion, it is 

this sense of social division at the level of physical appearance which appears of 

                                                           
66 Connell, R. (2009). Kap. 1. 
67 Connell, R. (2009). Kap. 1. 
68 King of Sweden: modemagasinet för män. (2015). Malmö: Egmont tidskrifter. Nr. 1. s. 108. 
69 King of Sweden: modemagasinet för män. (2015). s. 108. 
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paramount importance, and which also reinforces wider hierarchies of masculinity 

according to age, class and race as well as the position to consume.70 

 

På så sätt menar Edwards att det sätter press på män att anpassa sig efter det ideal som media 

representerar vilket kan kopplas till vidare till hur en ny manlighet (the new man) utgjordes 

exempel på genom medier under 1980-talet. Det är därmed ingen ny företeelse.71  

Edwards diskuterar även hur herrmodet historiskt ska ha haft en slags nytta, speciellt genom 

kostymen (som även nämnts tidigare). Han menar på att kostymen iscensätter manlig sexualitet 

genom att ”bredda axlarna och bröstet och genom att koppla struphuvudet till skrevet genom 

krage och slips”72. Det menar han är den ultimata symbolen för maskulinitet. Det kan därför 

tänkas att King i sitt svar har en tanke om att upprätthålla den aura som finns kring kostymen 

och samtidigt förespråka en mer avslappnad stil.73 

Att läsaren dessutom vill kombinera en avslappnad stil med kostymen kan i likhet med the 

peacock revolution ha att göra med att vilja frigöra sig från affärskostymen, både för att kunna 

uttrycka sitt modeintresse samtidigt som man kan behålla det maskulina inslaget. 

I 2017:1 berör en läsarfråga ett plagg som varit centralt i modehistorien, nämligen jeansen. 

Läsare:  

Jag har blivit för fet för mina jeans. Kan man lägga ut dem eller är man tvungen att 

köpa nya varje gång man mår lite för bra? 

King:  

Jeans, till skillnad från exempelvis kostymbyxor, har i regel väldigt lite sömsmån 

och är således svåra att ändra storleken på. Visst kan en skräddare kanske lägga ut 

dem lite precis i midjan med någon mer eller mindre synlig konstruktion, men jag 

tycker i stället att du ska se dessa jeans som motivation till att kanske hoppa över 

wienerbrödet på eftermiddagsfikat. Tråkigt men sant.74   

 

 

För att göra en grundlig analys av denna fråga är det av intresse att gå in på hur ett plagg som 

jeans kommit till. Beverly Lemire skriver att jeans runt sekelskiftet 1900 associerades med hårt 

kroppsligt arbete. Anledningen till det här var för att jeansen främst var ett arbetarplagg då det 

var ett slitstarkt plagg, något som behövdes om man spenderade sina dagar med slitsamt arbete 

                                                           
70 Edwards, T. (1997). s. 130. 
71 Edwards, T. (1997). s. 130. 
72 Edwards, T. (1997). s. 3. 
73 Edwards, T. (1997). s. 3. 
74 King of Sweden: modemagasinet för män. (2017). Malmö: Egmont tidskrifter. Nr. 1. s. 114. 
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ute på fälten. Lemire går vidare med att nämna Levi Strauss. Han slog igenom stort på 

marknaden för jeanstillverkning då han kompletterade jeansen med förstärkningar där de slets 

lättast, vilket ledde till ett mer hållbart plagg. Trots Strauss och hans tillskott till 

jeanstillverkning menar Lemire att man inte kan koppla evolutionen av jeans till en tillverkare 

och designer. Hon förklarar detta på följande sätt:  

However the status of blue jeans as a twentieth-century North American cultural 

medium did not depend on one manufacturer or garment-maker, or indeed on any 

single designer or impresario. Blue jeans evolved through a complex intersection 

of forces beginning from their histoty as essential wear for generations of working 

men. The culture of hard work and self-reliance, articulated by ’Blue Jeans 

Williams’ in Indiana, ran through the cultural fabric of American society.75 

 

Lemire menar därmed att utvecklingen berott på rollen plagget bl.a. spelat i politiska 

sammanhang i Amerika under början av 1900-talet.76  

Craik menar däremot att Strauss och jeansmodellen 501 haft starka kopplingar till att plagget 

gick från att anses vara ett arbetarplagg till ett modeplagg. Hon tar fasta på det faktum att jeans 

symboliserade samtidens ungdomskultur. Ytterligare en aspekt av att jeans utvecklades till ett 

modeplagg är att detta plagg under mitten av 1900-talet anammades av medelklassen samt 

kända personer som t.ex. James Dean. Plagget användes främst för att strida mot de 

konservativa normer som rådde vad gäller kläder. Efter det spreds plagget bland olika sociala 

grupper och så småningom sågs det som ett modeplagg som inte längre associerades lika starkt 

med 1900-talets arbetarklass eller rebelliskt uppror.77  

Genom den historiska återkopplingen går det både att koppla jeansen till en specifik kroppstyp 

samtidigt som det kan ifrågasättas. Baserat på det historiska ursprunget, slitsamt kroppsligt 

arbete och att det burits av kända personer, kan det tänkas att det i samband med det utvecklats 

ett intryck om att jeansen bäst klär en vältränad kropp. Trots det finns det inget som säkerställer 

att de här normerna existerar och att plagget därför kan bäras upp rätt av olika kroppstyper. 

Crane tar dock fasta på det faktum att det inom samhället råder hegemoniska normer om vad 

som anses som manligt.78 De normerna är enligt Crane följande:  

Contemporary masculinity as expressed in the American media has four principal 

features (Trujillo 1991): (1) physical power and control that are identified with the 

male body, (2) heterosexuality, defined by social relationships with men and sexual 

                                                           
75 Lemire, B. (2011). Cotton. Oxford: Berg. s. 129. 
76 Lemire, B. (2011). s. 128-129. 
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relations with women, (3) occupational achievement in jobs that are identified as 

”men’s work”, and (4) a patriarchal family role.79 

 

Även om Crane syftar på Amerika i sitt påstående är idéen tillämpbar på det samhälle Kings 

läsare befinner sig i. King har tidigare gjort en antydan om att en man bör vara vältränad för att 

anses vara manlig. Genom det här påståendet ger de ett intryck av ett ideal deras läsare ska leva 

upp till eller vilja tillhöra, dvs. att vara vältränad för att kunna bära upp kläder och accessoarer 

på rätt sätt. P.g.a. det här bör en man särskilja sig från andra grupper i samhället genom att ha 

en vältränad kropp om man vill ingå i den grupp som lever upp till idealet i fråga. Det kan då 

tänkas att de normer som råder i det hegemoniska samhället angående vad som anses manligt 

är anledningen till att läsaren får det svar han fått.  

2.2.2 Maskulinitet som gruppbeteende 

Läsarfrågan som finns under rubriken ”First Claes” i 2011:1 uppmanar King sina läsare till att 

ställa en specifikt klädrelaterad fråga till moderedaktören Claes. 

Läsare:  

Hej Claes! Köpte en svart sammetskavaj när jag var i London för några veckor 

sedan. Var nöjd med köpet fram tills att jag blev hånad av mina vänner som påstod 

att sammet var hopplöst ute. Stämmer detta och, ännu viktigare, hur matchar jag 

kavajen? 

King:  

Tjena Konrad, För det första tror jag inte att du behöver bry dig särskilt mycket om 

vad dina vänner tycker är trendigt eller inte. Såvida de inte heter Andres Lokka eller 

Glenn O’Brien, eller – vid närmare eftertanke – inte ens då. Du köpte kavajen för 

att du tyckte den var snygg, so let’s stick to that. Matchningsmässigt låter det som 

om du skulle kunna bära den antingen à la Tom Ford med full smokingutstyrsel 

eller à la Nick Valensi med smala jeans, T-shirt och sneakers. För övrigt kan jag 

bara tillägga att sammet (helst svart) är ett av vinterns trendigaste material.80 

 
 

Återigen dyker en osäkerhet upp om hur man ska bära ett visst plagg. Den här läsaren oroar sig 

dels över hur han bör bära upp kavajen, om den är moderiktig men även över vad hans vänner 

tycker. Blumer påstår att mode idag är varierande och har ett starkt fokus på nyhetsvärde, dvs. 

att det hela tiden måste förnyas för att upplevas som en nyhet81. Det är i likhet med Kawamuras 
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Mound: Media Representations of Nolan Ryan and American Sports Culture.” Critical Studies in Mass 
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samtida definition av mode82. Blumer menar även att modeplagg kan bäras för att få erkännande 

men att individen själv inte kan bestämma i vilken riktning modet ska gå. Med det menar han 

till skillnad från Veblens teorier om iögonfallande konsumtion, att den överklass som kan 

tänkas finnas, inte kan skapa moderiktningar utan att de istället får försöka särskilja sig inom 

riktningarna. Därför fungerar mode som ett slags svar på en önskan att vara med i och följa 

modet.83 Det kan tänkas att mannen i läsarfrågan försökte särskilja sig inom den konsekventa 

modesfären för kostymen genom att ta ett plagg som en majoritet av den manliga befolkningen 

använder vid vissa tillfällen, och bära en version av den som gjorts i ett ovanligare material för 

att sticka ut från massan. Därmed skulle han följa moderiktningen som kostymen eller kavajen 

ingår i, samtidigt som han kunde visa på att han är moderiktig i att han vågar bära något nytt. 

Dock faller det i att han vänder sig till en modeauktoritet för att först försäkra sig om att hans 

stilval är korrekt. 

Enligt Blumer skapas det kollektiva urvalet eller smaken i den sociala interaktionen. Han menar 

att moderiktningarna styrs av konsumenternas kollektiva smak84.  

The transformation of taste, of collective taste, results without question from the 

diversity of experience that occurs in social interaction in a complex moving world. 

It leads, in turn, to an unwitting groping for suitable forms of expression, in an effort 

to move in a direction which is consonant with the movement of modern life in 

general.85 

 

Kostymen och i förlängningen kavajen är och har varit en kollektiv smak under lång tid. Det 

kan således vara en anledning till att den än så länge inte har gått ur mode. 

Läsarens oro angående om sammetskavajen är moderiktig kan kopplas till Kawamuras tankar 

(som utgått från Holbrook och Dixons definition av mode som offentlig konsumtion) om att det 

likt hegemonin måste finnas en slags överenskommelse om att ett visst plagg är mode. Hon 

menar att ett konsumentbeteende inte kan vara ”modemässigt”86 om det endast är en person 

som bär plagget. Hon diskuterar vidare om image, den bild av sig själv som individen vill 

förmedla för att framstå på det sätt som han (i det här fallet) vill.87 Läsaren kan därför tänkas 

vilja framstå som modemedveten men känner att han behöver Kings bekräftelse på det innan 

han vågar rätta sig efter det. 
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Vad gäller läsarens oro angående vad vännerna ska tycka kan det tolkas med symbolisk 

interaktionism. Som individer tolkar vi situationen och omgivningen vi befinner oss i och agerar 

utifrån den tolkning vi har gjort. Därför måste man enligt Holmberg, som utgår från Blumers 

teorier om symbolisk interaktionism, ha en relativt god uppfattning om människor runt 

omkring. Här är det vanligt att vi drar förhastade slutsatser om andra när man enligt den 

symboliska interaktionism bör göra en mer eftertänksam tolkning.88  

Genom symbolisk interaktionism kan läsarfrågan tolkas som att läsaren i situationen med sina 

vänner har känt sig förlöjligad. Han beskriver nämligen hur vännerna hånade hans köp av 

sammetskavajen och att de påstod att sammet var ”ute”89. Det är så läsaren har tolkat situationen 

samt att han även gjort en tolkning av hur vännerna betett sig. Skulle man istället försöka tänka 

sig in i situationen från vännernas perspektiv kan deras beteende ha baserats på en skämtsam 

attityd. Det uttrycks inget vidare om hur nära vännerna är inom den här gruppen men om man 

tänker sig att de alla känt varandra under flera år kan det vara så att vännerna vet att läsaren har 

ett intresse för mode och en osäkerhet kring det, som de vill skämta med honom om, men att 

avsikten inte har varit att håna honom. Vikten i symbolisk interaktionism ligger vid att det finns 

(i den här situationen) mer än en individ som tolkar situationen och individerna i den90. Det kan 

finnas ett visst gruppbeteende inom den här gruppen av vänner som är specifikt dem 

sinsemellan och som endast kan tolkas mer utförligt av dem som ingår i den. Genom den 

tolkning som läsaren gjort av vännernas reaktion, ändrade han sig från att vara nöjd med inköpet 

av kavajen till att istället bli osäker på om den var moderiktig. P.g.a. tolkningen han har gjort 

vänder han sig till King för att få bekräftelsen han söker samt råd om hur han ska bära upp 

kavajen. 

Kings svar är att han inte bör bry sig om vad vännerna tycker och påpekar även att vännerna 

haft fel då sammet visst var trendigt den vintern och ger två olika stilar som förslag till kavajen. 

Det faktum att King råder läsaren att inte bry sig om vännernas åsikter säger emot teorin om 

den kollektiva smaken sinsemellan läsaren och hans vänner, som nämndes tidigare då vännerna 

inte håller med om att det (läs: då) trendiga materialet sammet är inne. 

I 2015:1 finns en fråga ang. hållbara skor, i det här fallet boots, där läsaren är intresserad av att 

få reda på vilket/vilka skomärken som både är hållbara och moderiktiga.  

                                                           
88 Holmberg, L. (2008). ss. 163–165. 
89 King of Sweden: modemagasinet för män. (2011). s. 105. 
90 Blumer, H. (1969a).  
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Läsare:  

Vilka skomärken är bäst på att kombinera modegrad, kvalitet och pris? Är sugen på 

nya vinterkängor som håller i några år. 

King:  

När det kommer till kombinationen av modegrad, kvalitet och inte minst komfort 

så är det få kängor som slår Timberlands klassiska modell 6-Inch Premium 

Waterproof Boots. Finns i en rad färger (alltifrån elegant konjak till gangsta-svart), 

kostar runt 1 600 kronor och håller i en herrans massa år.91 

 

Den här frågan är intressant då den kan diskuteras både ur ett identitets- och 

hållbarhetsperspektiv. Det kan tänkas att läsaren ställde frågan då en del av hans identitet 

grundar sig i att framställa sig som en person som har hållbarhet och därför även möjligtvis 

miljön i åtanke när han konsumerar.  

Anders Bengtsson och Jacob Östberg förklarar att identitet dels visar vem en enskild individ är, 

men även att det finns identiteter som innefattar en hel grupp. De benämner detta som 

självidentitet respektive social identitet.92 Det kan tänkas att läsaren med sin önskan om att hitta 

ett par hållbara skor kan tillhöra en social identitet såväl som att han genom att välja att 

konsumera mer hållbart uppfyller sin självidentitet om att han är en person som är medveten 

om effekterna av att inte konsumera hållbart. Bengtsson och Östberg går vidare i sin förklaring 

genom att påpeka att identitet bl.a. grundar sig i sociala och kulturella faktorer.93 Det kan därför 

tänkas att läsaren influerats av hållbarhetsfrågor till att vilja bidra till ett hållbart samhälle 

genom sin konsumtion och därmed bidrar det till skapandet av hans identitet.  

Kate Fletcher inleder kapitlet ”Fashion, Needs and Consumption” i hennes bok Sustainable 

Fashion and Textiles: Design Journeys med att påpeka att det snabba modet och den 

utsträckning i vilket vi som individer konsumerar strider mot de mål som hon menar existerar 

vad gäller hållbarhet. Hon nämner vidare att:  

The prevailing consumerist fashion style and story appears ’natural’ to our way of 

thinking and behavior: it is normal to access and engage with fashion primarily by 

exchanging money for product; it is expected that these same products will look 

dated and stylistically incongruous in six months; it is usual to discard rather than 

repair.94 

 

                                                           
91 King of Sweden: modemagasinet för män. (2015). s. 108. 
92 Bengtsson, A. & Östberg, J. (2011). Märken och människor: om marknadssymboler som kulturella resurser. 

(2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. s. 60. 
93 Bengtsson, A. & Östberg, J. (2011). s. 60. 
94 Fletcher, K. (2014). Sustainable fashion and textiles: design journeys. (Second edition). Milton Park, 

Abingdon, Oxon: Routledge. s. 140. 
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Fletcher menar genom det här påstående att det inom mode är ett naturligt beteende att 

konsumera för att sedan slänga det vi köpt och köpa nya produkter några månader senare. 

Genom modekonsumtion av detta slag skapar vi bl.a. våra identiteter enligt Fletcher.95 Det här 

kan ifrågasättas då det faktum att avstå från konsumerandet av mode även det är 

identitetsskapande, eller att som läsaren vilja konsumera mer hållbart.  

I boken Konsumtion av Jacob Östberg och Lars Kaijser står det skrivet att vi genom våra 

konsumtionsaktiviteter visar andra vem vi är.96 De återkopplar till inledningsexemplet i början 

av boken (en kvinna som fått en dyr väska i julklapp men är rädd för att den sänder ut fel 

signaler till andra i hennes omgivning97) och förklarar det här på följande sätt:  

Vi är vana vid att på detta sätt tänka oss att de produkter vi omger oss med, och de 

konsumtionsaktiviteter vi ägnar oss åt, berättar en historia för andra om vem vi är. 

Vi är också vana vid att döma (eller kategorisera, om vi vill använda ett mindre 

värdeladdat ord) andra på detta sätt. Det är därför vi är så säkra på att andra dömer 

oss, och vi handlar också utifrån denna vetskap.98   

 

Det här påståendet går att återkoppla till Veblens teori om iögonfallande konsumtion. Veblen 

menar att sättet vi klär oss på är vårt främsta sätt att visa personer i vår omgivning vilken 

ekonomisk status vi har. Han påstår dessutom att vi som människor vill leva upp till en viss 

status och att vi gör det genom konsumerandet av kläder.99 Genom att tillämpa den här teorin 

på läsarfrågan kan det antas att läsaren genom att konsumera mer hållbart vill visa andra 

människor i hans omgivning hans värderingar angående mer hållbart mode. När läsaren väljer 

att konsumera mer hållbara skor eftersträvar han idealet om att vara en person med medvetenhet 

om hur snabb modekonsumtion påverkar miljön. Det här påståendet kan styrkas av det som 

sägs av Östberg och Kaijser. De menar att vi som individer skapar oss ett ideal angående hur vi 

vill vara som personer och att vi sedan strävar efter att leva upp till det idealet100. Därigenom 

kan det tänkas att läsaren har byggt upp ett ideal om att ses som en konsument med miljön i 

åtanke och försöker leva upp till det genom att konsumera mer hållbart.  

Östberg och Kaijser nämner även att det vi väljer att ha på oss, t.ex. våra skor, signalerar hur vi 

tänker till andra människor runtomkring oss.101 Genom att konsumera skor av bättre kvalitet 

sänder läsaren ut signaler om att han inte har en slit och slängmentalitet när det kommer till 

                                                           
95 Fletcher, K. (2014). s. 139-140. 
96 Östberg, J. & Kaijser, L. (2010). Konsumtion. Malmö: Liber. s. 69. 
97 Östberg, J. & Kaijser, L. (2010). s. 7. 
98 Östberg, J. & Kaijser, L. (2010). s. 69. 
99 Veblen, T. (1970). Kap. 7. 
100 Östberg, J. & Kaijser, L. (2010). s. 72. 
101 Östberg, J. & Kaijser, L. (2010). s. 69. 
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modekonsumtion. Det bekräftas av det faktum att han vänt sig till King för att få tips på skor i 

bra kvalitet som håller under en längre period.  

2.3 Iögonfallande konsumtion i relation till det manliga modeintresset 

2.3.1 Konsumtion av lyxvaror 

En läsare i 2007:1 undrar vad han ska köpa för klocka om han vill satsa på en mekanisk sådan 

från en schweizisk tillverkare.  

Läsare:  

Tjena, Kingar! Jag funtar på att köpa en schyst mekanisk klocka från någon skön 

schweizisk tillverkare. Är trött på billiga quartzklockor nu och har dessutom ärvt 

en slant. Är det något man bör tänka på i serviceväg när man väl slagit till? 

King:  

Vi bollade frågan vidare till Kurt Klaus som har 50 års erfarenhet som urmakare 

hos IWC. […]102 

 

King har i det här fallet vidarebefordrat frågan till en klockexpert och rekommendationen 

läsaren fick är av en mer praktisk anda än baserat på mode. Dock kan man se den här läsarfrågan 

i samband med begreppet iögonfallande konsumtion. Läsaren uttrycker att han är trött på billiga 

klockor och han nämner även att han ärvt en summa pengar. Det kan tolkas som att det visar på 

ekonomisk styrka och status att kunna inhandla den typen av klocka som läsaren efterfrågar. 

Läsarens ekonomiska ställning är inte något som syns utåt men genom att skaffa sig en klocka 

som signalerar välstånd kan han genom det medlet till viss del visa sin ekonomiska egendom. 

Denna ekonomiska status menar Veblen framkommer genom de varor som man väljer att 

konsumera. Konsumtion av lyxvaror markerar en persons status i samhället.103 Utifrån det kan 

det göras en tolkning att konsumtion av lyxvaror är ett sätt att tillhöra det som idag är en 

begränsad högre klass i det svenska samhället. Kawamura menar dock att det inom 

modevärlden inte längre finns en lika betydelsefull klassindelning som tidigare. Istället för 

klasstillhörighet ligger konsumtionen av modevaror till grund för ett slags uppträdande av 

identiteten.104 Med det sagt, menar Diana Crane att klasstillhörighet ändå är ett ideal att 

eftersträva men att det prioriteras sekundärt efter konstruktionen av identitet genom konsumtion 

av modeartiklar, varav utbudet ger fler valmöjligheter att skapa sig en eller flera stilar, till 

skillnad från att köpa sig varor specifikt av den anledningen att man vill särskilja sig 

                                                           
102 King: modemagasinet för män. (2007). Malmö: Egmont tidskrifter. Nr. 1. s. 28. 
103 Veblen, T. (1970). Kap. 4. 
104 Kawamura, Y. (2011). s. 155. 
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klassmässigt.105  Läsarfrågan visar dock på det motsatta då läsaren gör det tydligt att han nu när 

han ärvt en summa pengar, vill visa upp den modeartikel som han har råd att köpa. Det kan 

därmed vara så att Kawamuras och Cranes påståenden inte är applicerbara på män men det kan 

å andra sidan istället ha att göra med den typen av läsare som King drar till sig. Dels kostar ett 

modemagasin som King mer än dags –och kvällstidningar vilket kräver att läsaren ska ha ett 

modeintresse som gör att han väljer att spendera dessa extrapengar på ett lite dyrare magasin. 

Det är även förutsatt att männen som köper King kommer att spendera en tid med att läsa ett 

magasin som handlar om mode istället för en nyhetstidning vilket skulle kunna tänkas signalera 

intellekt som förknippas med maskulinitet106. Det kan kopplas vidare till Veblens teorier om 

fritidsklassen och som till viss del motsäger Kawamuras och Cranes tidigare påståenden om att 

vi som människor inte längre ligger lika stor vikt vid att klä oss för att visa vår ekonomiska 

status. Veblens teorier myntades visserligen i mitten på 1920-talet men är relevanta för 

förståelsen av t.ex. läsarfrågan om klockan. Fritidsklassen omgav sig med lyxvaror både för att 

visa på sin status men även för att de lägre klasserna (läs: idag de som inte har råd eller intresse 

för att inskaffa sig lyxvaror) skulle se upp till dem107. Veblen menar även att vi som individer 

föredrar dyrare eller finare varor framför en billigare variant vilket enligt läsarfrågan och hur 

läsaren uttrycker sig, stämmer. Veblen förklarar detta på följande vis:  

Without reflection or analysis, we feel that what is inexpensive is unworthy. ”A 

cheap coat makes a cheap man.” ”Cheap and nasty” is recognized to hold true in 

dress with even less mitigation than in other lines of consumption.108 

 

Det kan även vara relevant att fundera kring läsarfrågan utifrån Blumers teori om det kollektiva 

urvalet. Man kan tolka det som att läsaren tycker att en mekanisk klocka är moderiktig snarare 

än att den ska visa att han har någon slags högre samhällsstatus. Det behöver inte nödvändigtvis 

ligga någon ekonomisk status i att äga en lite dyrare klocka i dagens samhälle. Det är idag 

vanligt att se en stor del av befolkningen ha på sig märkesklockor och det är rimligt att tolka 

det som att det genom det kollektiva urvalet anses vara moderiktigt att ha en klocka från 

exempelvis Michael Kors eller Marc Jacobs. Poängen med Veblens teori om iögonfallande 

konsumtion är att bäraren visar upp sin ekonomiska status genom varorna han har råd att köpa. 

Om en märkesklocka, alt. mekanisk klocka är en produkt som många har borde den ekonomiska 

                                                           
105 Crane, D. (2000). Fashion and its social agendas: class, gender, and identity in clothing. Chicago: University 

of Chicago Press. s. 15. 
106 Connell, R. (2009). s. 77. 
107 Veblen, T. (1970). Kap. 3. 
108 Veblen, T. (1970). s. 119. 
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statusen försvinna från den typen av produkt och istället har det kollektiva urvalet bestämt att 

det är en produkt som är moderiktig. 

En annan fråga i samma nummer tar upp vad det är som gäller när man fått ett plagg omsytt. 

Läsaren uttrycker ett intresse för att hålla ett plagg i dess originalskick för att bibehålla det 

moderiktiga uttrycket. 

Läsare:  

Hej, King! Jag behövde göra några ändringar på en grym kavaj jag köpt, bland annat 

korta ärmarna som hade fyra knappar. Jag blev lovad att den första knappen skulle 

flyttas upp och jag skulle få behålla alla fyra på kavajärmen, men när jag fick 

tillbaka den så fanns bara tre kvar. Skräddaren saknade tydligen en dyr maskin för 

att göra de fejkade knapphålen. Därför har han tagit bort en knapp. Kan det vara så 

eller har expediten bara dragit en rövare? Jag ligger lågt tills jag konsulterat expertis 

(Ni!). 

King:  

Att skräddaren kortat ärmen och på grund av detta tvingats ta bort en knapp, men 

inte satt dit en ny är skamligt. Men tyvärr inte helt ovanligt idag. Ja, det krävs en 

speciell maskin för att det nya fejkade knapphålet ska bli snyggt, men en sådan har 

alla vettiga skräddare. Har han dessutom lovat att flytta knapparna så är vår 

rekommendation att stå på dig, så att du får kavajen som ni kom överens om. 

Alternativet i sammanhanget är Allmänna reklamationsnämnden eller en kavaj du 

inte kommer att trivas i.109  

 

Utifrån den här frågan kan inledningsvis nämnas att fler kontorsjobb i slutet av 1800-talet 

bidrog till att fler anammade det som benämns som affärskostymen, i vilket kavajen ingår. Craik 

nämner även att, vad gäller arbeten inom militären eller polisyrket, kostymen under den tiden 

ersattes av uniformer då dessa uniformer skulle signalera auktoritet.110 Det här är även något 

Anders Manhag tar fasta på då han menar att det vid bärandet av en uniform av det slaget finns 

regler som ska följas. Däremot menar Manhag att en kostym som bärs baserat på mode inte 

behöver förhålla sig till några verkliga regler. Trots det påpekar han dock att det förekommer 

oskrivna regler om hur en kostym, och i det här fallet en kavaj, ska se ut. Ett ex. på en sådan 

regel är att om det på kavajen finns ett jämnt antal knappar framtill, bör det finnas lika många 

på ärmarna.111 Det kan därför tänkas, då det inte framkommer i läsarfrågan, att kavajen i fråga 

är dubbelknäppt. Vidare kan det tolkas som att läsaren insisterar på att behålla de fyra knapparna 

då han är osäker och därmed även rädd för att sticka ut med sin kavaj med endast tre knappar, 

och vill därför förhålla sig till de oskrivna regler som råder. De här reglerna är dock inte 

                                                           
109 King: modemagasinet för män. (2007). Malmö: Egmont tidskrifter. Nr. 1. s. 28. 
110 Craik, J. (1993). s. 186. 
111 Manhag, A. (2017-05-11). Antikvarie & arkeolog med dräkthistorisk expertis. 
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konkreta som vid uniform då dessa ska följa vissa riktlinjer. Manhag påpekar att mode är 

frivilligt och att det därför borde vara så att helhetsintrycket av kostymen eller kavajen är det 

som bäraren ska ha i åtanke, inte att antalet knappar på kavajens framsida ska spegla antalet på 

ärmarna.112 Förutom det ovannämnda nämner Manhag även att en sådan sak som antalet 

knappar på en kavajs ärmar är grundat i den enskilde personens smak.113 Med det påståendet är 

en återkoppling till det som tidigare sagts i den här uppsatsen om smak och habitus möjlig. 

Utifrån Bourdieus teorier kan det antas att läsaren genom tidigare och undermedvetna intryck 

fått en uppfattning om att antalet knappar längs kavajens ärmar påverkar helhetsintrycket av 

plagget. Det är därför av intresse för läsaren att söka de plagg som motsvarar hans smak och i 

den smaken faller kavajen som ursprungligen hade fyra knappar.  

 

Den fråga som är mest relaterad till mode i 2017:1 är en läsarfråga som handlar om huruvida 

det är moderiktigt att bära slips med motiv på till vardags eller om det endast är acceptabelt på 

högtider.  

Läsare:  

King, vad säger ni egentligen om motivslipsar? Man ser dem ju mest på julen, men 

är det egentligen okej med motiv på slipsar andra årstider? 

King:  

Juletid är det okej att bära motivslipsar av rent ironisk anledning. Renar, nallar, 

snögubbar och annat jox. Efter jul ska motiven lysa med sin frånvaro lika starkt som 

den nyss släckta julstjärnan. Undantagen är möjligen någon ytterst diskret och 

mikromönstrad slips från Hermès. Knyt slipsen med en four-in-hand, ingen annan 

knut.114 

 

I Kings svar uttrycks en viss förväntan om att läsaren ska ha en kunnighet om märken. Istället 

för att ge ett svar där läsaren endast får ett råd om mikromönstrade slipsar, väljer de att 

rekommendera en slips från Hermès specifikt. Det kan kopplas till Bengtsson och Östbergs 

tankar om märken i förhållande till konsumtion och individen. De menar bl.a. att det i en 

konsumtionskultur som präglas av märken är svårt att inte ha kännedom om märken i vår 

omgivning. De påstår därmed att personer inom den här konsumtionskulturen skapat sig en 

förståelse för hur dessa märken ska konsumeras.115 De menar att märken har fått ett stort 

inflytande över social interaktion och att man genom det får kunskap i hur man ska konsumera. 

                                                           
112 Manhag, A. (2017-05-11). 
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Att förstå och tolka en ”märkeskultur”116 innebär att individen kan förstå innebörden av 

märkeskulturen i fråga. Bengtsson och Östberg förklarar betydelsen av detta på följande vis:  

[…] det har kommit att bli alltmer betydelsefullt i dagens samhälle att man inte bara 

är läs- och skrivkunnig, utan även märkeskunnig. I en konsumtionskultur där 

märken utgör centrala symboler för social interaktion är märkeskunnighet många 

gånger en viktig och respekterad färdighet.117 

 

Det finns tre nivåer av att kunna en märkeskultur. På den första nivån krävs egentligen inte mer 

än att man känner till varumärket samt måhända har köpt någon produkt ur dess sortiment. 

Konsumenten känner således till märket och möjligen en logotyp eller någon annan visuell 

symbol kopplad till märket. På den andra nivån är konsumenten medveten om märkets 

marknadsföring och deras produkter på ett lite djupare plan. Man kan även vara medveten om 

hur märket tas emot av andra konsumenter. Den tredje nivån innebär kort förklarat att 

konsumenten även aktivt involverar sig i att t.ex. sprida ord om märket.118  

I den här läsarfrågan förutsätter King att läsaren inte bara befinner sig på den första nivån utan 

på den andra, då läsaren antas veta att Hermès-slipsen bör knytas med en four-in-hand-knut. 

Det kan vidare tolkas som att King därmed har en del förväntningar på sina läsare och hur 

modemedvetna, eller i det här fallet, hur märkeskunniga de är. Bengtsson och Östberg lägger 

dock vikt vid att det är av betydelse att faktiskt kunna läsa av märkeskulturer i dagens 

konsumtionssamhälle (det förutsätts att de menar ur ett västerländskt perspektiv) då märken och 

deras symboler är viktiga vid den sociala interaktionen. De påstår även att märken är betydande 

för konsumenternas identitetsskapande. P.g.a. att identiteten idag är starkt förknippad med 

konsumtion på så sätt att individen genom sin konsumtion kan köpa sig till den idealbild av sig 

själv som han/hon vill förmedla. Det menar Bengtsson och Östberg är till skillnad från förr då 

identitetsskapandet istället var förknippat med produktion genom t.ex. arbete och utbildning 

som då istället förmedlade en bild av vem man var.119 Även om Bengtsson och Östberg 

uttrycker det som att det var så förr är det rimligt att det även gäller idag, parallellt med 

identitetsskapande genom konsumtion. 

Konsumtion är ett agerande som sker löpande. Därför menar Bengtsson och Östberg att den 

meningsskapande processen hela tiden är i förändring och att denna process samt varför den är 

så betydande för konsumenten kan tolkas och förstås genom symbolisk interaktionism. 
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En del av den här symboliska interaktionism innefattar det faktum att individen agerar utifrån 

hur de uppfattar situationen istället för hur situationen tolkas av andra. Därför är det även viktigt 

att genom den här teorin försöka förstå andras agerande och tanken bakom det agerandet. Det 

är speciellt av vikt i sociala samspel inom märkeskulturer.120 ”Att tolka andras handlingar 

gentemot en själv blir en viktig del av individens sätt att se på sig själv”121. 

Läsarens tolkning av Kings svar blir därför en viktig del av den här symboliska interaktionism. 

King skriver tydligt att läsaren borde satsa på en märkesslips och precis hur han ska använda 

den. Det finns en viss förståelse för att läsaren skrivit till magasinet för att få råd och att deras 

åsikt är av betydelse för honom. King vet egentligen ingenting om läsaren, de har förutsatt att 

han är en specifik typ av man som de riktar sig till (och det kan han mycket väl vara) men det 

finns inte heller något som säger att han inte är en man med dålig ekonomi som kanske inte har 

vare sig råd eller lust att lägga en stor summa pengar på en slips. Hans tolkning av Kings svar 

kan vara förolämpande eller att det sätter press på honom att leva upp till idealet de sätter. 

Genom svaret uppmuntrar de även läsaren till iögonfallande konsumtion genom att en 

märkesslips räknas som en lyxvara och p.g.a. dess status och pris blir den något att visa upp för 

att visa att han har ekonomin och statusen att bära den. 

2.3.2 Iögonfallande modebeteende 

I 2009:1 har ”Fråga King” plockats bort från tidningens innehåll och avsnittet som kallas 

”Manual” introduceras.  

I avsnittet ”Manual” i det här numret finns endast en läsarfråga där en man undrar hur 

tatueringar och finansbranschen går ihop. Temat för frågan kan till viss del ses som att den inte 

är moderelaterad men eftersom, som förklarat i nästa stycke, tatueringar idag ses som 

moderiktiga är läsarfrågan ändå relevant för uppsatsens syfte. Dock är det intressant att de i ett 

nummer som endast tar upp en läsarfråga, väljer en som kan uppfattas både som moderelaterad 

men samtidigt inte. 

Läsare:  

Hej Peder! Har långtskridna planer på att göra en diskret, men dock synlig, tatuering 

på min vänstra överarms insida. Problemet är att jag så småningom har för avsikt 

att hamna inom finansbranschen. Min tatuering kommer endast att kunna skådas då 

jag bär en kortärmad skjorta, men vill i alla fall höra med dig hur detta kommer att 

uppfattas i branschen. Tacksam för svar. 

King:  
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Tatueringar har inte haft med vett och etikett att göra de senaste 150 åren. 

Dessförinnan var det dock hög status. Indianhövdingar, maorier och till och med 

den danske kungen Christian X hade synliga tatueringar. Men tänker man sig en 

framtid inom en konservativ bransch vill jag nog avråda från allt som syns i normalt 

påklätt skick. För nosringar och scarring råder samma inställning.122 

 

I svaret King ger återger de hur man sett på tatueringar utifrån ett historiskt perspektiv och att 

tatueringar förr var något som kunde visa på hög status. Även Josh Adams, som har utgått från 

Bradleys historiska bakgrund till tatueringar, har tagit upp det i sin studie om hur tatueringar 

kopplas till avvikande beteende. Han menar att det i USA och västra Europa vid tillfällen har 

setts som moderiktigt och exotiskt med tatueringar, speciellt inom högre klasser. Mestadels har 

tatueringar dock setts som avvikande. Tatueringar och fördomarna kring dem har genomgått en 

förändring de senaste två årtiondena då Adams menar att tatueringarna blivit trendiga och nu 

ses som något identitetsskapande. Att det idag börjat ändras menar Adams har att göra med att 

marknadsförare exponerat tatueringar i ett försök att göra det till nästa stora trend. Därmed har 

tatueringarna blivit synliga på ett annat vis än tidigare och kan ha bidragit till en mer allmän 

acceptans av dem. Genom den nya populariteten tatueringarna fått har de börjat räknas in som 

en del av konsumtionskulturen. Dock menar Adams även på att tatueringar inom utbildning och 

karriär fortfarande är tabu beroende på hur pass synliga de är. Enligt hans undersökningar blir 

tatueringar fortfarande ofta associerade till lägre samhällsklasser vilket kan göra att de som 

själva anser sig vara finare i samhället, väljer att inte tatuera sig.123 Eftersom King verkar rikta 

sig till en läsare som har det bättre ekonomiskt ställt kan det tänkas att de anser att tatueringar 

fortfarande är avvikande. Dock uttrycker de sig även som att de är medvetna om att man inom 

finansbranschen har en mer konservativ attityd så det kan även tolkas som att de försöker ge ett 

gott råd. Slutligen avråder dock King läsaren från att göra en synlig tatuering med tanke på hans 

yrkesval. 

Tatueringar kan genom symbolisk interaktionism därmed tolkas som dels en typ av 

kroppssmyckning som på fel valda delar av kroppen, kan uppfattas som skrämmande, 

oattraktiva el. liknande och dels som en accepterad kroppssmyckning om de mestadels är 

osynliga tack vare beklädnad. 

Med tanke på att läsaren vill skaffa en tatuering som inte är synlig i en långärmad skjorta bör 

det således inte göra någon skillnad för arbetet då det kan tänkas att eftersom finansbranschen 
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ses som konservativ, bör de anställda ha en strikt klädkod som innefattar långärmade skjortor 

och kavaj. Det kan på så sätt tänkas att King har fördomar om tatueringar som därför får uttryck 

genom deras svar. 

En läsare i 2013:1 undrar om han vågar bära en vit smokingkavaj på nyår.  

Läsare:  

Hur är det med den vita smokingkavajen – vågar jag dyka upp på nyårsfesten i den? 

King:  

Nej, det tycker jag spontant inte. Uppskattningsvis är det vid 99 tillställningar av 

100 betydligt snyggare med en svart eller midnattsblå dito. Faktum är att de enda 

personer jag tycker har sett riktigt bra ut i vit smokingjacka är ikonen Bryan Ferry 

och franska Vogues modechef Emmanuelle Alt. Den sistnämnda är för övrigt 

kvinna, modellsnygg och bar den till trasiga jeans och t-shirt.124  

 

Den här frågan kan kopplas till Cranes teorier om fyra olika köpbeteenden för män som hon 

tagit fasta på i sina studier av mäns konsumtion av kläder. Det första som hon kallar 

conventional poaching innebär att man plockar plagg från olika stilar utan ett medvetet mål 

angående stil eller uttryck i åtanke. Det andra beteendet går ut på att välja kläder baserat på 

livsstil. Beteende nummer tre betyder att man vill identifiera sig med en subkultur och 

konsumerar därför utifrån den. Det fjärde och sista beteendet innebär att man klär sig utifrån ett 

tydligt mål för att inkorporera trender för att anses som moderiktig. Crane kom även fram till 

att det första beteendet var vanligast bland män och att det som var minst vanligt var det fjärde 

beteendet, även kallat sophisticated poaching.125 Crane knyter an sophisticated poaching till 

herrmodets historia genom att förklara: 

The fourth category in the men’s clothing typology is ”sophisticated poaching.” 

Although a minority of the male population engages in sophisticated poaching, it is 

the most complex form of clothing behavior and has a long history. In the nineteenth 

century, men with sufficient means devoted themselves to dressing in an eccentric 

manner which often involved the adaption of fabrics and ornamentation associated 

with feminine dress.126  

 

Hon går vidare med att koppla det här beteendet med 1800-talets dandy. De klädde sig ofta i 

ljusare färger så som vitt och ljusa pastellfärger i exempelvis blått. Förutom färgerna nämns 

även blommönstrade tröjor och slipsar och att blommor även ofta förekom som dekoration på 

kavajerna. Crane nämner även det faktum att det sedan mitten av 1800-talet främst var färgerna 
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svart, grått och mörkblått som användes inom traditionellt herrmode.127 Utvecklingen av 

manligt mode fortskred och i slutet av 1900-talet började franska designers designa mode för 

män. Herrmodet var nu inte endast i traditionella färger utan i kollektionerna förekom det vita 

kavajer och mönstrade slipsar, för att nämna några exempel. Utifrån det här är det intressant att 

återkoppla till Kings svar då de nämner en kvinna som en av de två personer som kommer 

undan med att bära en vit kavaj. Det kan även utifrån denna historiska återkoppling tänkas att 

King strider mot konceptet av en modern dandy genom att rekommendera mer traditionella 

färger på kavajen. 

Förutom att återkoppla den här frågan till dandyn och sophisticated poaching kan läsarfrågan, 

utifrån Kings svar, även analyseras genom Veblens teori om iögonfallande konsumtion. Som 

tidigare nämnts innebär det här att vi som individer förmedlar vår ekonomiska status genom 

sättet vi klär oss på.128 Då King uttrycker att det endast är Bryan Ferry och Emannuelle Alt som 

kommer undan med att bära en vit kavaj kan det tänkas att bäraren bör inneha en viss status 

som sedan förmedlas genom kavajen. Baserat på det här påståendet kan det antas att King menar 

att läsaren gärna ska ha samma sociala och ekonomiska status för att kunna bära upp kavajen 

på rätt sätt. Det finns en möjlighet att läsaren har den här högre ekonomiska statusen och vill 

förmedla det genom en påkostad vit smokingkavaj på nyår. 

Läsarfrågan kan även tolkas utifrån symbolisk interaktionism. Läsaren kan vilja ses som en 

moderiktig man som vågar uttrycka sig genom att bära ett plagg som inte alla kan bära upp. 

Utifrån personerna i läsarens omgivning (på nyårsfesten) kan den här viljan antingen bekräftas 

eller inte. Om läsarens kavaj är av det dyrare slaget med bättre kvalitet och passform kan det 

tänkas att han uppfattas av andra som moderiktig. Däremot om läsaren utan eftertanke valt en 

mindre smickrande kavaj kan det tolkas av andra som att han är en person som inte lägger större 

vikt vid vad han har på sig. Han kan eventuellt även uppfattas som en person som vill verka 

modeintresserad men utan att lyckas. Med det här i åtanke är det motsägelsefullt att King gör 

ett antagande om vem läsaren kan tänkas vara vilket leder till att de gör ett påstående om att 

han inte kan bära upp en vit smokingkavaj, vilket nödvändigtvis inte behöver vara fallet. 

Det kan även kopplas till teorin om det kollektiva urvalet då alternativet finns att läsaren vill 

använda en vit smokingkavaj för att han har uppfattat det som fashionabelt. Det finns inget som 
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säger (förutom King) att andra gäster på nyårsfesten inte kommer tycka att han bär upp den 

snyggt, att den är moderiktig och kanske även inspireras själva till att köpa en vit kavaj. 
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3. Avslutande diskussion 

3.1 Slutsatser  

Uppsatsens syfte var att analysera hur det manliga modemagasinet King of Sweden samt deras 

läsare uttrycker det manliga intresset för modekonsumtion genom en kvalitativ textanalys. 

Genom metoden kvalitativ textanalys kan man undersöka varför King och deras läsare uttrycker 

det manliga modeintresset genom relevanta teorier vilket i den här uppsatsen var genom 

konstruktionen av genus och maskulinitet, symbolisk interaktionism, hegemoni, iögonfallande 

konsumtion, kollektivt urval samt smak och habitus. I flera läsarfrågor kunde dessa teorier 

kombineras för uppsatsen syfte. 

För det mesta försöker King hålla sig till en rådgivande ton men i vissa svar till läsarna uttrycks 

tydligt ett visst ideal som genom svaret kan tolkas som att det bör följas. Det märks bl.a. tydligt 

i frågan om silversmycken där läsaren fick rådet att lägga extra tid på gymmet och odla 

skäggstubb för att kunna bära upp smyckena utan att framstå som gay (som läsaren uttryckte 

det). I andra av Kings svar uttrycker de inte det maskulina idealet lika uppenbart men genom 

de teorier som tillämpats, kan man läsa det genom raderna.  

Analysen i den här uppsatsen var baserad på ett nummer av King från vartannat år vilket 

begränsade antalet frågor och svar som kunde vara med i undersökningen. Var nummer som 

undersöktes innehöll även olika antal läsarfrågor varav även de som var moderelaterade var 

begränsade. Läsarfrågorna har dessutom genomgått en utveckling från att från magasinets 

grundande, innehålla mer allmänna funderingar angående t.ex. vett och etikett till att senare bli 

mer inriktade på moderelaterade funderingar och osäkerheter. Osäkerhet blev en återkommande 

beskrivning av läsarfrågorna i undersökningen och därmed det främsta sättet modeintresset 

uttrycktes på. Många av läsarna sökte någon slags bekräftelse från King för att våga bära vissa 

plagg eller på ett visst sätt. Genom teorierna kunde det tolkas som att den här osäkerheten, 

tillsammans med det faktum att det dröjde innan de mer modeinriktade frågorna dök upp, att 

utvecklingen av herrmodet följer samma riktning som den för dammodet, om än mycket 

långsammare. Genom Kings svar till läsarna och som ett resultat av analysen, har tolkningen 

blivit att King vänder sig till en målgrupp som förväntas upprätthålla ett visst maskulint ideal. 

Kings läsare bör vara modeintresserade och ha koll på trender men de förväntas samtidigt föra 

sig på ett manligt sätt. ”Att bära silversmycken med manligheten i behåll är en svår konst att 

behärska.129” Genom råd till läsarna om hur de ska använda mode på rätt sätt insinueras de 
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attribut som beskrivs vara maskulina, så som styrka, intellekt och en kraftfull aura och på sätt 

uttrycks det manliga modeintresset från Kings sida som ett upprätthållande av ett maskulint 

ideal. 

Genom analysen har det även blivit tydligt att herrmodet idag och det maskulina ideal som King 

presenterar i svaren är högst påverkade av herrmodets historiska utveckling. Frågorna och 

svaren kan kopplas tillbaka till det stora maskulina avståendet och dess anda om broderlig 

gemenskap, dandyn och the peacock som var män som vågade visa sitt modeintresse utåt samt 

the new man som gjorde detta modeintresse offentligt genom växande mediekanaler. 

Uppsatsens problemformulering uttryckte att det borde vara mer accepterat att män idag har ett 

större intresse för mode men att det finns en motsägelse i att det kunde tänkas vara viktigt att 

porträttera det intresset som maskulint. Genom analysen kan det belysas än mer att King gör 

just det, de gör tydligt att modeintresset behöver uttryckas på ett maskulint sätt. I likhet med 

tidigare studier av King (kandidatuppsatser) som undersökt magasinet genom andra metoder 

och perspektiv har även dessa i sina resultat kommit fram till att King skapar ett visst maskulint 

ideal som följer traditionella tankar om maskulinitet.   

3.2 Framtida forskning 

Genom att inte behandla de delar av den svenska manliga befolkningen som inte är 

modeintresserade samt genom att fokusera den här undersökningen på ett modemagasin som 

empiriskt material är det svårt att få ut ett resultat som säger motsatsen. Framtida forskning 

skulle exempelvis kunna behandla marknadsundersökningar om manlig modekonsumtion för 

att inkludera även de som inte aktivt söker ut en modeauktoritet för råd eller de som inte har 

något intresse för mode alls för att få ett mer nyanserat resultat. Alternativt studera flera manliga 

modemagasin i Sverige då de kan ha olika målgrupp eller olika typer av läsare. Ett annat förslag 

till framtida studier om det manliga intresset för mode skulle kunna vara en större 

garderobsstudie för att undersöka konsumenternas tankar på ett djupare plan. 

Det skulle även vara intressant att undersöka och jämföra manliga modemagasin från olika 

länder och kulturer. 
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