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Sammanfattning 
Framstående personer har genom århundraden påverkat hur vi ser på mode och stil, idag 

kanske mer än någonsin. En stilikon med genomslag hos konsumenterna har en odiskutabel 

maktposition inom modebranschen. Media bidrar till utvecklingen genom att förmedla 

budskap till konsumenten, vissa personer lyfts fram som exempel på god smak medan andra 

sågas för sin bristande känsla för stil och mode.  

  

Avsikten med den här uppsatsen är att belysa medias roll i kommunikationen av stilikoner 

samtidigt som konsumentens förhållande till stilikoner ska granskas. Hur ser bilden av en 

stilikon ut från mediernas respektive konsumentens synvinkel? Är det medierna som styr vad 

konsumenterna anser vara stilfullt, eller är det i själva verket konsumenterna som har makten? 

 

Uppsatsen är av kvalitativ karaktär och baseras på djupintervjuer med konsumenter och 

modeexperter. Konsumenterna, som i undersökningen består av målgruppen kvinnor i Stock-

holm mellan 20 och 30 år, har fått svara på frågor om synen på och påverkan av stilikoner. 

Samtidigt har modeexperterna gett sin syn på dagens förebilder och beskrivit den roll de 

själva anser att media har i sammanhanget.  

 

Det viktigaste resultatet från vår studie är att konsumenten har den avgörande makten när det 

gäller vad som inspirerar henne. Det är konsumenten som väljer vem hon tar efter. Media kan 

lyfta fram olika personer men är beroende av att sälja sitt budskap och därför följer att de 

måste anpassa sig till konsumenten. En annan slutsats vi har funnit är att stilikonerna är 

beroende av framförallt konsumenten men även av media. Media hjälper dessa förebilder att 

etableras i konsumentens medvetande. Däremot behövs uppskattning från konsumenten för att 

stilikonen överhuvudtaget ska kunna figurera som förebild. Vidare har vi funnit att 

konsumenten attraheras mer av en lättillgänglig image som de kan relatera till. Graden av 

identifikation spelar roll, stilikoner som tilltalar konsumentens egen självbild har större 

genomslagskraft. Dessutom såg vi i de fallen då image var av stor betydelse för stilikonens 

verkan, att dess status som stilförebild var känslig för förändringar. Klädstilen blir även 

sammankopplad med personen bakom. 
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1. Inledning 
I det här kapitlet beskrivs marknaden och dess utveckling den senaste tiden, detta för att ge 

läsaren en bakgrund till arbetet. Detta leder till en problembaserad diskussion kring ämnet ur 

vilken uppsatsens syfte och frågeställning kan fastslås.  

1.1. Bakgrund 

I alla tider har modet styrts av att kända personer har påverkat oss genom att sätta sin egen 

prägel på kläder och attribut. Fram till 1900-talet har det mest rört sig om kungligheter och 

framstående inom adeln. Dessa sågs som stilikoner för den burgna klassen vilket sedan fick 

efterverkningar i de lägre skikten. På 1700-talet var det bland annat den franska drottningen 

Marie Antoinette som dikterade modet och var den förebild modeskaparna rättade sig efter. 

Hon kallades ”Queen of Fashion” och enligt Constantino (1998) var hon den första verkliga 

stilikon världen skådat. Under 1800-talet och 1900-talet ersattes kungligheterna och adeln 

som stilförebilder allteftersom maktbalansen ändrades och andra personer framstod som mer 

prominenta, vilket även avspeglade sig i modet. (Constantino 1998) 

 

I modern tid är det vanligt att stilikoner innehar framstående positioner inom främst under-

hållningsbranschen eller politiken. På 20-talet var Marlene Dietrich, den legendariska film-

stjärnan, en av de hetaste förebilderna inom mode. Hennes genomslagskraft påverkade kläder 

och trender på den tiden. USA:s tidigare president John F. Kennedys hustru och sedermera 

änka Jacqueline Kennedy är idag mest känd för sin elegans och stil, men för sin ursprungliga 

berömmelse hade hon politiken och sin berömda make att tacka. Dessa klassiska ikoner har 

inte bara lyckats få en plats i strålkastarljuset utan även en bestående plats i modets historia. 

Deras sätt att klä sig har fått efterverkningar inom modet i stora delar av världen men det är 

inte något som automatiskt följer med en sådan position i samhället som de innehaft. En äkta 

stilikon kan sägas tillföra något så unikt i sin klädstil eller framtoning att det får ett sådant 

genomslag att andra tar efter den personens sätt att klä sig.  

 

Idag står vi inför en utveckling där stilikoner avlöser varandra. Många av dagens ”it-girls” 

överlever inte mer än några få år. Namn som Sienna Miller och Scarlett Johansson har bara 

varit i ropet några år, ändå har de flesta hört talas om dem. Men vilka är det då som skapar 

dessa förebilder inom modets värld? I magasin och veckotidningar blir vi ständigt överrösta 

med listor över vilka kändisar som är ”inne” respektive ”ute” och hur man ska klä sig för att 
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på bästa sätt efterlikna de som klär sig ”rätt”. Denna klassificering av kändisar när det gäller 

mode hänger givetvis ihop med av hur deras karriärer avlöper. En framgångsrik stjärna, eller 

en lovande talang i början av sin karriär, har ögonen på sig från en samlad tidningsexpertis 

som säkerligen kommer att kritisera henne, med ris eller ros, för sin stil och modekänsla. 

Konsumenterna verkar efterfråga just denna typ av läsning. ”Finskvaller” och modetips från 

kändisvärlden är den moderna tidens kiosklitteratur. 

 

Fokuseringen på kända personer som spridare av trender är inte något nytt, men det har 

verkligen tagit fart de senaste decennierna. I takt med att paparazzibilder har blivit ett eta-

blerat inslag i medierna har allmänheten fått en helt ny inblick i de offentliga personernas 

privatliv. Det är numera vardagsmat att betrakta kända personer i olika vardagssituationer, 

vilket även medför att deras klädstilar i alla upptänkliga sammanhang kan synas i sömmarna. 

Det är inte längre enbart vad man har på sig på röda mattan och i andra offentliga samman-

hang som uppmärksammas, utan i lika hög grad, hur de klär sig privat.   

 

Modeskaparnas trender som visas på catwalken är ofta för de flesta konsumenter för avlägset 

att ta till sig. Det dröjer oftast ett par säsonger innan det i en förenklad och mer kommersiell 

form får fäste på marknaden. Stilikoner har en mycket viktig roll när det gäller att sprida 

trender som sedan befästs i kundernas medvetande. Något som har blivit en del av de nu 

moderna marknadsföringsstrategiernas produktplacering på kända personer. Ett populärt och 

ofta förekommande strategiskt drag för många modeföretag.  

1.2. Problemdiskussion 

Medias bild av vem som har stil och vem som saknar det borde påverka konsumenten. Frågan 

är dock i vilken grad och hur konsumenten själv ser på det. En stilikon som Kate Moss hyllas 

i det närmaste unisont av modeexperter och branschfolk. Men hennes stil är kommersiellt sett 

tämligen svårdefinierad och inte helt lätt för den stora massan att ta till sig. Å andra sidan har 

vi Paris Hilton som blivit utnämnd till ”världens sämst klädda kvinna” (Virtanen 2004), och 

vilken av media idag knappast anses vara någon större stilförebild. Hennes stil kan enkelt 

kopieras och tillför varken originalitet eller en stilfull enhetlighet enligt modeskribenterna 

(Strömquist 2005). Men vad konsumenterna föredrar är inte sagt med detta. Det är medias 

bild vilken inte alls behöver stämma överens med vad som verkligen säljer i butikerna. Paris 

Hiltons kommersiella hopplock av trender är lättillgänglig och allt som krävs för den stilen är 

ju en, mer eller mindre, välfylld plånbok. Så trots att modeexperterna hyllar Kate Moss som 
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den stora förebilden kanske det egentligen är Paris Hilton och hennes gelikar som påverkar 

konsumenternas verkliga köpincitament. Eller om man säger så här; de flesta vet om vilka 

som anses ha bra stil men när det kommer till ett köpbeslut behöver det inte vara just dessa 

personer som faktiskt påverkar konsumenten. Få skulle förmodligen erkänna att det är så, för 

ingen vill vara på ”utesidan” i senaste numret av Veckorevyn. Har då medierna en felaktig 

vinkling på rapporteringen av sina egenutnämnda stilikoner? Profiler som Paris Hilton och 

Britney Spears har kanske ett lika starkt köpincitament på konsumenterna som Kate Moss 

eller Gwen Stefani, om inte större. Om så är fallet, är det då medierna som styr eller är det 

konsumenterna själva som bestämmer vad som anses vara stilfullt eller inte?  

 

Konsumenterna tar fasta på de värden hos en stilikon som de kan identifiera sig med, de 

påverkas av hur de ser på sig själva i relation till sina förebilder. Påverkas konsumenten av 

stilikoner och kända förebilder utan en direkt koppling till media? Influenser och inspiration 

kan hämtas ur flera olika källor som kan vara både medvetet och omedvetet. Konsumentens 

förhållande till förebilder inom mode är intressant ur flera aspekter. Vad är konsumentens 

uppfattning om definitionen av en stilikon och hur påverkar konsumentens val av förebilder 

den egna självbilden? 

 

Medierna beskriver och klassificerar stilikoner och sneglar samtidigt på varandra för 

inspiration och bekräftelse. Hur medierna betraktar och lyfter fram en speciell stilikon skiljer 

sig från hur konsumenten influeras och påverkas av samma stilikon. Det är media som skapar 

stilikoner i den mening att de befäster vetskapen om stilikonernas existens i konsumentens 

medvetande. För att nå konsumenten är en stilikon nödgad att figurera i medierna, ett grund-

läggande krav är att vara omskriven för att konsumenten överhuvudtaget ska kunna värdera 

budskapet. Medierna lyfter själva fram de personer som anses uppfylla de kriterier en stilikon 

bör ha och det budskapet överför de till konsumenten. Men, mediebilden behöver inte över-

ensstämma med den bild konsumenterna har, eller gör den det? 

1.2.1. Frågeställning 

Hur ser bilden av en stilikon ut ur medie- respektive konsumentperspektiv? Är det medierna 

som styr vad konsumenterna anser vara stilfullt, eller är det i själva verket konsumenterna 

som har makten?  
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1.2.2. Syfte 

Avsikten med denna uppsats är att belysa medias roll i kommunikationen av stilikoner samt 

kritiskt granska och analysera konsumentens förhållande till kända personer som förebilder 

för inköp av kläder.  
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2. Metod 
I detta kapitel beskriver vi hur vi gått till väga under arbetet med uppsatsen. Vi kommer att 

förklara de vetenskapliga synsätt som vi utgått från samt presentera tillvägagångssättet. 

Slutligen diskuterar vi kring metodkritik, samt uppsatsens reliabilitet, validitet och genera-

liserbarhet.  

2.1. Metodologi  

2.1.1. Vetenskapsfilosofi 

Hur vi ser på verkligheten påverkas av vilka glasögon vi tittar med, vilka ramar och mallar vi 

sätter upp för det vi ska studera. Detta påverkas också av vem det är som är betraktaren. I 

vilken grad forskaren eller åskådaren använder sina egna värderingar och sin privata referens-

ram kan mätas i subjektivitet. (Gilje och Grimen 1992, s.15) Uppsatsskrivarna kan därmed 

medvetet eller inte medvetet påverka tolkningen av de resultat och den empiri som beskrivs i 

uppsatsen. Detta måste vi vara medvetna om och ta med i diskussionen och slutsatserna.  

2.1.2. Förutsättningar och blindhet 

Vi bör också ta hänsyn till att vi kan förblindas av egna förväntningar och låsningar i det egna 

synsättet. (Gilje och Grimen 1992, s.15) Om vi förväntar oss att en respondent ska reagera på 

ett visst sätt eller tror oss veta att han eller hon tycker på ett sätt måste vi ändå vara öppna för 

andra resultat. Vi måste kunna lyssna och ta in den information som ges. Vi kommer därför 

under arbetet med denna uppsats se till att samla all möjlig information både från de 

sekundära och primära källorna som vi använder oss av. Vi vill inte bortse från oväntade ut-

fall och hantera all information som ges oss.  

2.1.3. Rationalitet och barmhärtighetsprincipen 

En forskare bör dock sätta upp ramar för hur man ser på respondenter eller undersöknings-

objekt. I vårt fall är respondenterna konsumenter och modeexperter. Vi kan förvänta oss att en 

konsument är rationell, att hon tänker och agerar rationellt i de situationer som vi presen-

terar.(Gilje och Grimen 1992, s.237) Om en konsument i detta fall inte skulle kunna förväntas 

agera rationellt blir studien svår att utföra. Vi kommer att diskutera kring teorier som förklarar 

ickerationella beslut med utgångspunkt från prismedvetenhet. Studien behandlar konsument-

beteende och val av kläder och ett mål är att finna ett mönster för hur ett företag kan påverka 
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konsumenten att inhandla just deras kläder. Vi vill lyfta fram synen på image och en 

konsuments ökade välbefinnande vid köp av kläder av ett visst märke eller en stil. Detta 

kommer vi att se som rationella beslut utifrån den ökade nytta konsumenten erhåller genom 

just det valet.  

 

Vid studier genom intervjuer och insamling av primär empiri kommer vi att ha tankarna kring 

barmhärtighetsprincipen med oss. Barmhärtighetsprincipen (Gilje och Grimen 1992, s.239) 

säger att:  

 

1. ”När vi ska försöka förstå vad en person menar med det han säger eller skriver, eller 

vad han gör när han handlar på ett visst sätt, eller vad som är poängen med det han 

säger, skriver eller gör, ja då måste vi utgå från att han är förnuftig.”  

 

2. ”När vi tolkar en persons handlingar eller yttranden måste vi tolka dem så att personen 

framstår som så förnuftig som möjligt. Endast om detta inte är möjligt kan vi dra 

slutsatsen att han inte tänker eller handlar förnuftigt.”  

2.2. Ansats  

2.2.1 Deduktiv respektive induktiv ansats 

Vid valet av forskningsansats ser man på relationen mellan teori och empiri. (Wallèn 1993) 

Det finns två huvudsakliga angrepps sätt, det ena är att man tar sin utgångspunkt i empirin, 

samlar in information och utifrån den informationen skapar man teoretiska förklarings-

modeller. Detta sker ofta över en längre tid och det krävs en stor mängd data för att kunna dra 

motiverade slutsatser. Den andra ansatsvinkeln är på motsatt sätt, man utgår från teorier och 

teoretiska sammanhang och prövar detta empiriskt. En ansats kan även vara en blandning av 

detta, det kallas då abduktiv ansats (Alvesson och Sköldberg 1994).  

 

Denna studie är utförd med en deduktiv ansats. Vi har samlat information om ämnet, studerat 

teorier och läst det vi kunnat finna inom området för att skapa oss en grund vilken vi utgått 

från vid insamlingen av empiri.  
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2.2.2. Kvalitativt respektive kvantitativt angreppssätt  

De två huvudsakliga angreppssätten inom samhällsvetenskaperna är kvalitativt respektive 

kvantitativt angreppssätt. (Gustavsson 2004 s. 47) Valet av angreppsmetod beror till största 

del på vad det är man ska undersöka. Det är inte alla ämnesområden som kan göra sig rättvisa 

med det ena eller det andra sättet. När man använder sig av kvantitativt angreppssätt väljer 

man att kvantifiera, det vill säga att göra all empiri och information ”matematiskt mätbart”. 

Med ett kvalitativt angreppssätt däremot strävar man inte efter mätbarhet på samma sätt. Här 

för man en logisk diskussion kring den insamlade informationen och drar slutsatser från 

sammanhang och resonemang.  

 

Vårt ämne skulle kunna kvantifieras, men vi anser att det lämpar sig bäst att undersöka vårt 

område med en kvalitativ undersökningsmetod. Vi kommer därför att använda oss av vidare 

och mer ingående frågor i våra intervjuer för att på så sätt undvika ledande frågor. Vi vill att 

vår insamling av empiri ska vara opåverkad av oss och våra åsikter, samt att respondenterna 

ska få utrymme att komma med åsikter och synpunkter som kan vända på våra tankar om 

ämnet en gång extra. Ett kvalitativt angreppssätt ger oss möjlighet att se en helhet som inte 

skulle vara möjlig med ett kvantitativt angrepp. Skulle vi använt oss av kvantifierbara frågor 

skulle vi missa chansen att lämna så mycket som möjligt öppet för våra respondenter. Vi kan 

därmed även bredda vår ansats under arbetets gång, och generera nya infallsvinklar då vi 

kommer över intressant information.   

2.3. Insamling av information 

2.3.1. Sekundärdata 

Vid insamlingen av sekundär data har vi använt oss av sökmotorer så som Internet och 

studentbibliotekens databaser. Vi har sökt efter artiklar samt andra uppsatser som behandlar 

detta eller något närliggande ämne. Vi har också sökt information i litteratur och tidskrifter.  

2.3.2. Primärdata  

Vi har gjort ett antal djupintervjuer för att samla in primärdata till uppsatsen. Vi har utgått 

från uppsatsens syfte när vi valt vilka vi ska kontakta för intervjuer. Målet med uppsatsen är 

inte att nå en statistisk representativitet. (Starrin och Svensson 1996)  
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2.3.3. Intervjuer med media 

Vi har sökt kontakt med många journalister från flertalet modemagasin och tidningar. Vidare 

har vi sökt kontakt med andra personer som figurerar i modemagasin, personer som vi här 

kallar modeexperter. Tyvärr har det varit svårt att få tag på modeexperter som vill ställa upp 

på en intervju. Detta resulterade i att vi fick nöja oss med endast två intervjuer med personer 

med insyn i branschen. De personerna uppvisar dock en bredd som gör det möjligt för oss att 

få den information som vi anser nödvändig för att besvara frågeställningen. Vi intervjuade 

Ditte Lauridsen, ofta anlitad stilexpert inom media med bred kunskap och erfarenhet från 

branschen. Den andra respondenten var Susanne Strömqvist, frilansande journalist med 

inriktning på mode. Vi har valt att i uppsatsen benämna dessa ”modeexperter”. 

 

Vid dessa intervjuer användes en bandspelare för inspelning av konversationerna. Detta 

underlättade arbetet och medförde att all fokus kunde behållas på frågorna och samtalet.  

2.3.4. Intervjuer med konsumenter 

I den andra delen av uppsatsen samlade vi in empiri genom intervjuer med konsumenter. Vi 

vill få en förståelse för hur konsumenten tänker och agerar, och på så sätt se om vi kan finna 

ett samband mellan konsumentens image och dess relation till modeikoner. Dessa intervjuer 

utfördes dels per telefon och dels genom möten med respondenter. Här blandade vi inspelning 

av intervjuerna med att vi skrev svaren förhand under pågående intervju. Då respondenterna 

är unga tjejer med någon form av sammanknytning till den som utförde intervjun fanns det 

möjlighet att stoppa upp samtalet för att få ner konversationen på papper utan att störa 

resultatet.  

2.3.5. Val av målgrupp 

Vår målgrupp är kvinnor i Stockholm med ett åldersspann på 20-30 år. Det motiveras med att 

det är en ung kvinna på väg ut i eller i början av arbetslivet. Vi ser också att det ska vara en 

modemedveten kvinna. När hon börjar arbeta kommer gamla vanor läggas på hyllan och nya 

skapas. Det är därför viktigt för ett företag som vill rikta sig till ”karriärkvinnan” att de fångar 

henne redan i detta stadium innan hon hamnat i ett mönster som är svårt att bryta. Det krävs 

mycket mindre att behålla en kund än för att skaffa en ny. Det är också kvinnorna som står för 

den största delen av klädinköpen. Vi har valt att avgränsa oss till Stockholm på grund av 

närheten samt att Stockholm är den största modearenan i Sverige. Det är där som den största 

mängden pengar omsätts i konfektionssektorn.   
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Hur många som skall intervjuas begränsas av omfattningen av detta arbete. Det är en själv-

klarhet att fler intervjuer ger bättre resultat, men vi måste finna ett antal som ger oss störst 

nytta jämfört med tiden och resurserna som vi lägger på detta arbete. I en studie med 

intervjuer måste man alltid avväga nyttan mot avsatt tid och pengar. De första intervjuerna ger 

mest ny information och mer nytta till arbetet jämfört med de senare. Kostnaden ökar också 

med antalet intervjuer men kan anses vara konstant per intervju. Förr eller senare kommer då 

en gräns när en ytterligare intervju inte tillför så pass mycket, att det är värt kostnaden som 

det innebär att utföra den.  

 

Vi har funnit att i vårt fall räcker det med ett tiotal intervjuer, då det är viktigare att lägga 

fokus på djupet i dessa. Vi förde en diskussion och analyserade svaren löpande för att se när 

vi kunde ana att nästa intervju inte skulle tillföra mer information än den nytta vi kunde dra av 

den. Vi utförde dock några intervjuer extra, vilket slutade med att vi totalt hade elva respon-

denter.  

2.4. Bearbetning av empirin 

2.4.1. Sammanställning av intervjuer 

När intervjuerna är genomförda har vi mängder av information som måste struktureras. Då vi 

använder oss av öppna frågor samt många följdfrågor ser respondenternas svar väldigt olika 

ut. Detta är naturligt vid kvalitativa studier, då vi behandlar och strukturerar upp dessa resultat 

får vi ett mer överskådligt resultat, klart för tolkning. Behandling och strukturering utfördes 

med konsumentintervjuer och de intervjuer som genomförts med modeexperterna. Då vi vid 

intervjuerna med modeexperterna använde oss av inspelning av hela konversationen valde vi 

att i så stor utsträckning som möjligt skriva ner ordagrant vad som sades, för att sedan 

sammanfatta det i arbetet. Som bilaga till detta arbete finnes dessa nedskrivna intervjuer.  

2.4.2 Slutsatsvägledning 

Med empirin mer strukturerad började vi med att jämföra resultaten med teorierna och utifrån 

de samband som framkommer för vi en diskussion kring ämnet. Vi arbetade mycket med 

diskussioner mellan oss författare och diskuterade ämnet länge och grundligt innan vi samlade 

punkter för diskussionsämnen på papper. Utifrån dessa valdes de mest relevanta som vi 

presenterar i detta arbete. Flera slutsatser som vi kunde dras utifrån materialet, men det 
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uppkom också fler frågor och nya funderingar kring ämnet. Slutsatserna samlades i slutet av 

uppsatsen under rubriken Slutsatser, där beskriver ett kort och koncist de största framgångarna 

av studien. Några av de frågor och funderingar som väckt vårt intresse har vi samlat under 

rubriken ”Förslag till framtida forskningsfrågor” i slutet av arbetet.  

2.5. Metodkritik  

2.5.1. Källkritik 

För att uppsatsens kvalitet ska hålla önskvärd standard, är det viktigt att vi kritiskt granskar de 

källor vi använder oss av i uppsatsen.  

 

De sekundärdata vi använder oss av har, som nämnts i tidigare avsnitt, hämtats från olika 

former av litteratur, exempelvis artiklar från Internet, tidskrifter och läroböcker. De teorier 

som vi använder oss av kommer endast från läroböcker. De har därmed den fördelen att de är 

kända och därmed allmänt accepterade, och kan appliceras på många olika områden. De har 

även den fördelen att de både innan och efter publiceringen har utsatts för oberoende och 

grundlig granskning vilket ökar tillförlitligheten. Då uppsatsen syftar till att beskriva en 

situation på marknaden som påverkas av just de källor som vi använder oss av, till exempel 

modemagasin, följer att dessa blir okritiskt relevanta. Vi har dock alltid i åtanke att källor av 

denna form kan vara politiskt ickeneutrala eller till stor del färgade av journalisternas egna 

åsikter.  

 

Information från Internet och vetenskapliga artiklar har den fördelen att de är mer specifikt 

inriktade på det ämne vi har valt, de senare har dock högre tillförlitlighet i och med att även 

de utsätts för oberoende granskning. Om de har funnits på marknaden ett tag finns dock risken 

att de inte är helt aktuella i förhållande till sitt ämne, till exempel Belks artikel som vi har 

använt oss av. Men vi anser att de teorier som vi använder från Belk är av stor relevans även 

idag. Från tidskrifter och Internet är det viktigare att artiklarna är av senare datum för att 

säkerställa aktualiteten. Sådana sekundärdata håller lägre tillförlitlighet. Det är till exempel 

svårare att spåra ursprungskällan, vem författaren är och vad som är fakta respektive 

antaganden.  

 

Med tanke på att ämnet mode ständigt är under förändring och är nyhetskänsligt, blandar vi 

äldre mer pålitlig sekundärdata med information, exempelvis artiklar från Internet, som har 
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högre nyhetsvärde och aktualitet. Viktigt att notera är att oavsett källan från vilken vi har 

hämtat informationen, gör författaren alltid en egen tolkning av det som har undersökts. 

Materialet är sålunda färgat av författarens uppfattningar, på samma sätt gör vi en egen 

tolkning när vi tar del av den information han eller hon vill förmedla.  

2.5.2. Generaliserbarhet 

Eftersom undersökningen till sin natur är kvalitativ och inte kvantitativ kan man ifrågasätta 

om det överhuvudtaget är möjligt att generalisera utifrån resultaten. Vi anser att det är svårt 

att avgöra i vilken grad resultatet är representativt för målgruppen, då vi inte har valt att 

använda oss av kvantifierbara frågor. Den typen av intervjuer hade inte gett oss den 

information som krävs för att svara på uppsatsens frågor och syfte. Det är svårt för oss att veta 

hur pass generella eller unika respondenterna har varit, oavsett om de är det ena eller det 

andra påverkar det resultatet i en viss riktning. När det gäller journalisterna är det svårt att dra 

några generella slutsatser alls, i och med att vi endast intervjuar två respondenter, ger detta 

inte det representativa urval vi önskat. Vi har presenterat ett resultat som vi har diskuterat och 

beskrivit i våra slutsatser, dessa resultat bör dock betraktas med viss försiktighet.  

 

För att öka förståelsen för medias roll på marknaden har vi valt att i en bilaga beskriva de 

kända personer som konsumenterna nämnt. Detta syftar till att komplettera uppgifterna från 

journalisterna och uppkom då vi insåg att intervjuerna inte räcker som underlag för relevanta 

slutsatser. Vi har samlat information om personerna, lite kort om deras liv och karriär och 

sedan presenterat några citat om dessa personer, hämtade ur dagspress och mode magasin.  

2.5.3. Kritik av ansatsen 

En svaghet i undersökningen är att respondenterna framställer verkligheten utifrån sina 

bevekelsegrunder och att det är svårt för oss att bedöma hur de tolkar verkligheten. En 

respondent kan exempelvis vilja utge sig för att kunna mer än vad hon kan för att imponera på 

intervjuaren och detta kan påverka undersökningens resultat. Intervjuer är subjektiva, från 

både respondentens och intervjuarens synvinkel. Vi som intervjuar kan lika lite förhålla oss 

objektiva till respondenten som hon kan till oss. En risk som föreligger är att man som 

intervjuare påverkas av utfallet av tidigare intervjuer för att på så sätt anpassa frågorna till ett 

önskat utfall i de efterföljande.  
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Något som kan uppfattas som diffust i uppsatsen är på det sätt vi har valt att redovisa svaren 

från respondenterna. Istället för att kvantifiera svaren och ange hur många av respondenterna 

som gav ett visst svar på en specifik fråga, har vi valt att skriva i termer som till exempel ”de 

flesta”, ”majoriteten” och ”några få”. Anledningen till detta är att vi anser att en kvantifiering 

skulle vara missvisande för resultatet och dra fokus från det väsentliga i intervjuerna. Någon 

som i en hel intervju pratar om ett fenomen bör inte buntas ihop med någon som bara nämner 

samma fenomen i förbifarten, det är vilseledande och något vi försöker undvika. 

2.5.4. Validitet och reliabilitet 

Vi definierar begreppen validitet och reliabilitet utifrån Kvale (1997). Validitet innebär att vi, 

med våra undersökningsmetoder, verkligen har undersökt det vi ville undersöka och inget 

annat. Reliabilitet anger i vilken grad undersökningen uppnår samma resultat om den 

upprepas, förutsatt att samma omständigheter råder. Det är i huvudsak svårt att undersöka 

undersökningens validitet om man har låg reliabilitet, särskilt gäller detta för kvantitativa 

undersökningar.  

 

Den empiriska undersökningen i denna uppsats är av kvalitativ karaktär. Vid en sådan är det 

svårare att mäta reliabiliteten än vid en kvantitativ undersökning. Anledningen till detta är att 

själva avsikten med den kvalitativa metoden är att den som utför undersökningen interagerar 

med den intervjuade och tolkar svaren på sitt sätt. Det innebär att en annan forskare som gör 

exakt samma undersökning, antagligen kommer att få ett annat resultat eftersom denne 

kommer att göra en annan tolkning av undersökningen. Det medför att reliabiliteten blir 

synnerligen låg för undersökningar av detta slag. I uppsatsen framgår det att man inte ska dra 

några generella slutsatser av svaren från undersökningen. Vi anser dock inte att detta innebär 

att uppsatsens resultat inte går att förlita sig på eller är oanvändbart. Det är vår uppfattning att 

det är positivt att olika forskare får olika svar, då varje ny upprepning av undersökningen 

bidrar till en större helhetsförståelse av problemet.   

 

Eftersom det i en undersökning av kvalitativ karaktär inte finns ett mätinstrument, exempelvis 

en enkät vars förmåga att mäta det som avses kan granskas, ställs forskaren i centrum när det 

gäller att se om mätningen har gått rätt till. Det är forskaren och ingen annan som interagerar 

med respondenten. Viktigt blir då forskarens tillvägagångssätt i undersökningen för att öka 

validiteten hos de uppnådda resultaten. Vi har lagt stor tonvikt vid interaktionen mellan 

intervjuare och respondent, eftersom det för uppsatsens syfte har varit viktigt att få fram 
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konsumenternas personliga uppfattningar och åsikter. Därav de ofta förekommande 

följdfrågorna för att respondenten skulle få möjlighet att utveckla sina tankegångar och 

resonemang. Den oundvikliga följden är att vi inte anser oss ha varit helt konsekventa under 

genomförandet av intervjuerna. Då respondenterna i vissa fall fick olika frågor beroende på 

deras svar på tidigare frågor, påverkar det svarens omfång och uttryck. Men denna 

information är också svår att mäta. Trots allt anser vi att vi höll oss inom ramen för den 

kvalitativa metoden. För att kunna analysera intervjuerna på ett trovärdigt sätt satte vi oss in i 

den nödvändiga kunskapen, den kvalitativa intervjun (Kvale 1997), innan intervjuerna 

genomfördes.  
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 3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel beskrivs de teorier som ligger till grund för diskussionen och slutsatserna. Den 

första delen av detta kapitel innehåller de teorier som vi kommer att använda oss av vid 

beskrivningen av marknaden och medias roll på denna. Den andra delen innehåller följ-

aktligen teorier som behandlar individens identitet och profil.  

3.1. Grundtankar om konsumtion 

I början av boken Consumer behavior In fashion skriver Salomon (2004) om ”The meaning of 

consumption”. Han pekar här på en av de grundläggande byggstenarna för den moderna 

referensramen inom konsumentbeteende, nämligen det underliggande syfte en produkt fyller 

för konsumenten. Ofta är det inte bara människans grundbehov som ska tillfredställas. En 

vinterjacka skall självklart hålla dess ägare varm men det betyder i de allra flesta fall något 

mer för konsumenten. Hade det bara varit för det att den var varm och skön som konsumenten 

köpte den så skulle han ha valt den billigaste som uppfyller dessa syften, men så är ofta inte 

fallet. De moderna teorierna om konsumtion härrör till stor del från psykologi och 

bakomliggande beteendelära om konsumentens verkliga val.  

3.2. Fashion adoption  

En trends livslängd beskrivs av Solomon (2004) som väldigt varierande, den kan vara “inne” 

en väldigt kort tid, samtidigt som det kan bli en klassiker och vara populär i årtionden. 

Oavsett hur lång tid en trend eller ett visst mode överlever på en marknad följer den alltid en 

livscykel. Någonstans måste ju trenden börja och sluta, och dessa teorier är väldigt nära 

kopplade till, och utvecklade ur marknadsföringsstrategier kring acceptans av nya varor. Vi 

kommer här att beskriva en ”normal” modecykel som beskriver hur en trend får sitt fäste på 

en marknad. Vidare kommer vi även att beskriva hur man kan se på de olika trendernas 

livslängd.  
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Figur 3.1. Normalfördelningskurva (Solomon 2004) 
 

Figur 3.1 visar en kurva som ser ut som en helt vanlig normalfördelningskurva, och det är det 

också. Enligt detta mönster accepteras nya trender till marknaden i Stockholm årligen. Det 

första steget är att varan tas väl emot av innovatörer, personer som vågar prova något nytt. De 

snappar upp en trend som är helt ny i sin stil på denna marknad och efter en tid kommer det 

fler personer som vill följa denna stil. Trenden får en stegring och börjar synas på fler och fler 

människor. Då en innovatör endast hade tagit till sig av trenden är det i stort sett inget som 

gemene man kan se på stan. Det går relativt långsamt för trendens ökade användning tills den 

når en gräns då den tar mer fart. Efter att trenden kommit in i några garderober och visats upp 

på stan kommer en acceleration av efterfrågan och bruket av denna produkt. Trenden är ett 

faktum. Vid kulmen av denna trend finns det ett allmänt accepterande av varan. Ingen tycker 

att den är för svårsmält och de tidiga användarna har ännu inte tröttnat på trenden. Men, sen 

vänder det. Användare av produkten eller kläderna börjar hoppa av, de gillar inte den stilen 

längre och lämnar den bakom sig. Fler och fler tröttnar på trenden och den börjar dö ut. Ofta 

är det inte riktigt så tydligt som det kan framstå här. Det som egentligen sker är att det 

kommer andra trender som tar över och därför slängs de gamla modeplaggen ut ur 

garderoberna.   

 

En trends livslängd och art kan krasst delas upp i tre delar. Till att börja med har vi trender. 

Det som är modernt snappas upp av många men dock inte alla och har en livslängd på några 

år beroende lite på vilken trend det gäller. Vidare har vi modeflugor. Mycket trendriktiga och 

moderna saker som inte alls når fram till lika många användare. Dessa har ofta även en klart 
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mycket kortare livslängd än en vanlig trend. Det beror på att konsumenterna som anammar 

dessa trender snabbt snappar upp en ny trend och byter garderob ofta. Slutligen har vi de 

trender som visar sig gå hem hos i stort sett alla, de blir klassiker. De tar normalt något längre 

tid på sig att nå kulmen, men håller sig där länge innan trenden sakta om ens avtar. Dessa 

trender når ut till stora massor vilket naturligt tar lite längre tid, vilket även påverkas av att de 

även når ut på vidare geografiska och åldersmässiga marknader. Se figur 3.2. 

 
 

Figur 3.2. Olika typer av modekurvor (Solomon  2004) 
 

3.3. Brandwaggon, Snob och Veblen effekterna 

I sin artikel beskriver Liebenstein (1950) olika marknadseffekter som kan följa av konsument-

beteende när konsumenten tar hänsyn till vad andra har för efterfrågan på en viss produkt. I 

dessa studier har det kommit fram att summan av alla individers efterfrågekurvor inte 

motsvarar den totala efterfrågan i samhället. Detta är enligt ursprungsteorier inte alls att 

förvänta. Man har i dessa haft som grundantagande att alla individer är rationella och enbart 

ser till sin egen nytta. Om man lägger samman alla konsumenters efterfrågan borde det med 

dessa antaganden resultera i en kurva som svarar för hela den undersökta gruppens 

efterfrågan. Det är alltså klart att individerna påverkar varandra på ett eller flera sätt.  

 

Liebenstein (1950, s.184) diskuterar kring ämnet och nämner påverkningsfaktorer som 

prestige, värdighet och social status. Konsumenten påverkas av sin strävan efter en plats i 

samhället. Att tillhöra en grupp eller att skilja sig från mängden, kan vara faktorer som 

påverkar individens val och efterfrågan. Detta ämne har varit grund till forskning och intresse 

för diskussion sedan långt tillbaka i tiden. Hur utmärkande konsumtion (eng. conspicuous 
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consumption) påverkar konsumenten påstår Liebenstein (1950) var något som den gamla 

Romerska poeten Horace brydde sitt huvud med redan i det forna Rom. Människor har alltid 

påverkat varandra, och kommer troligtvis att fortsätta med det så länge människan existerar. 

Men det sker ju alltid förändringar i samhället och informationsflödet är en av de faktorer som 

har varit under snabb utveckling de senaste årtionden. Detta gör att människorna får en större 

möjlighet att kommunicera och på så sätt påverkar varandra, inte bara nationellt utan även 

internationellt.  

3.3.1. Funktionell och ickefunktionell efterfrågan 

Liebenstein (1950) delar i sin artikel in efterfrågan i två huvudgrupper, funktionell och 

ickefunktionell efterfrågan. Den funktionella delen är det syfte som en vara fyller rent 

funktionellt för en konsument. Varans kvaliteter som kommer till nytta för konsumenten. Den 

andra delen består av det som varan tillför konsumenten som inte är i direkt relation till dess 

funktion. Den vanligaste ickefunktionella delen är att andra konsumenter köper och konsum-

erar varan. Detta kan ha effekter åt ”båda håll”, det vill säga att konsumenten kan både vilja 

ha mer eller mindre av varan om det är flera andra konsumenter som köper den. Självklart 

påverkas konsumenten även av vem som konsumerar just denna vara.  

  

Liebenstein har i sin artikel, Brandwaggon, Snob and Vebleneffects publicerad i Quaterly 

journal of economics, gjort en ytterligare uppdelning av den ickefunktionella delen. Den delas 

in i Brandwaggon, Snob, Veblen och ytterligare diskussioner kring Spekulativ och Irrationell 

efterfrågan. (Liebenstein 1950, s.188)   

3.3.2. Brandwaggon  

Den här teorin behandlar fenomenet att konsumenten vill följa andra konsumenter. Hon vill 

inte avvika för mycket. Liebenstein (1950) beskriver det som att hon ”vill vara på det 

vinnande laget” (egen översättning, Liebenstein 1950). Om andra konsumerar mer av en vara 

så vill hon också det. På samma sätt kommer hon att välja bort konsumtion av varor som 

andra väljer att inte konsumera. Att följa med strömmen är ett generellt begrepp här.  

 

Detta har undersökts och belysts av forskning med hjälp av de efterfrågekurvor som nämndes 

tidigare. Att alla individers sammanlagda efterfrågan inte stämmer med den samhälleliga 

efterfrågan. Vad detta beror på förklaras genom the brandwaggon effekt. Strävan efter att vara 

på ”det vinnande laget”. Konsumenten vill alltså köpa mer av det som andra köper mycket av 
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och mindre av de produkter som är mindre populära. Detta är den enklaste av teorierna kring 

detta ämne, men den är fortfarande lika aktuell idag som den var i det gamla Rom. 

 

Det vi valt att undersöka kan knytas samman med diskussionen kring utvecklingen i samhället 

idag. Den allt bredare användningen av Internet, den snabba informationen och globaliser-

ingen medför att vi inte bara anpassar oss till vår närmaste omgivning längre. Med accessen 

till främmande marknader följer att vi även tar efter andra kulturer och samhällen. Med detta 

kommer även ett bredare spann av möjliga förebilder, finns det genom medias roll ett nytt 

fenomen som gör att vi vill klä oss som dem vi vill vara och inte vem vi är? Då strävar inte 

individen efter att vara som ”de flesta” andra, utan det är vissa personer som står modell för 

vad som efterfrågas mer eller mindre. Konsumentens efterfrågan är beroende av vem som 

använder denna produkt. Det är ofta denna relation som reklambolagen utnyttjar i sina 

strategier för att locka användare. Kända personer kan tjäna många miljoner på att göra 

reklam för en viss produkt. Att de säger att de använder just detta schampo eller denna 

mascara ska göra att fler konsumenter köper produkten.  

3.3.3. Snob 

Här strävar konsumenten efter exklusivitet. Till skillnad från ovan beskrivna teori vill de här 

utmärka sig från mängden. Det gäller att vara först med det nya, och samtidigt inte hänga kvar 

i de trender som snabbt hakas på av den stora massan. Om fler ansluter sig och konsumerar 

samma vara så kommer ”the snob” att droppa av och sluta konsumera dessa varor. Det går 

inte att applicera dessa teorier på den stora massan. För så snart en produkt nått ut till 

tillräckligt många konsumenter är denna teori förkastad. Det handlar mer om exklusiva 

produkter och väldigt extrema trender som inte gemene man tar tills sig.   

 

Det intressanta här är att se till vem ”the snob” följer efter, eller om hon verkligen har en helt 

egen exklusivitet. Var ligger poängen i det fenomenet, är det att vara först med något som 

andra hakar på eller är det att komma upp med nya saker helt själv? Och framförallt vem är 

det egentligen som klarar att leva efter de målen?  

3.3.4. Veblen  

Detta fenomen är lite likt det som beskrivs i ”The Snob effect”. Men skillnaden är att det är 

priset som är avgörande valet av produkt. Konsumentens efterfrågan av en viss produkt ökar 

med prisökningen. Den efterfrågas alltså mer vid ett högre pris än vid ett lägre. I detta fall har 
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det alltså inte att göra med hur många som använder produkten utan endast priset. Den 

sammanlagda efterfrågan av en produkt ökar alltså med priset. Vi kommer inte att beröra detta 

speciellt djupt i vår diskussion, men vill göra läsaren uppmärksam på denna tredje förklaring 

som Liebenstein (1950) ger. 

3.3.5. Spekulativ och irrationell efterfrågan 

Vidare delar Liebenstein (1950) in efterfrågan i två grupper; spekulativ och irrationell 

efterfrågan. Den spekulativa efterfrågan kommer ofta från konsumentens förväntningar. De 

förväntar sig att marknaden ska efterfråga mer av den vara de köper och spekulerar på så sätt i 

priset när de köper varan. Den irrationella handlar mer om impulser och infall. Köp som 

kanske inte är planerade och kalkylerade. Det kan vara stora inköp men ofta rör det sig om 

mindre köp som påverkas av situationen.  

3.4. Spotlightteori (Latané 1981, i Hayes 1993) 

Denna teori som har sina rötter i socialpsykologin och beskriver en social påverkan på en 

person. Det som anses avgörande för styrkan av påverkan kan delas upp i tre kategorier, 

styrka, antal och närhet. Namnet spotlightteori har den fått genom sambandet teorin har med 

ljuskällor. Se figur 3.3 för bildlig förklaring.  

 
 

Figur 3.3. Spotlightteorin - egen illustration (Hayes 1993) 
 

Om vi ser till fallet som illustreras av bilden så har vi fem spotlights som utsöndrar ljus mot 

en yta. Dessa delas in i tre grupper av ljuskällor, vi ser de tre samlade spotlights till höger som 

en samlad grupp. Teorin kan beskrivas enkelt genom att vi tänker oss att alla tre ljuskällor ska 
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ha samma ljusstyrka på det belysta området. De tre olika fallen är; en ensam spotlight väldigt 

nära ytan, en ensam på längre avstånd samt tre samlade. Detta kräver således vissa förut-

sättningar. Ju länge ifrån ytan som ljuskällan befinner sig desto starkare måste den vara, samt 

när antalet spotlights minskar måste styrkan på ljuset öka.  

 

Styrkan som vi talar om här är den relation som avsändaren har till individen. Vilket avtryck 

avsändaren lämnar på individen. Om relationen är stark kommer influensen av denna person 

att vara av större betydelse för mottagaren. Ju fler individer eller faktorer som påverkar en 

person i en viss riktning eller med ett budskap desto större blir dess påverkan. Följaktligen 

påverkas även mottagaren mer av en avsändare som befinner sig närmare. Detta kan ses både 

som att de befinner sig nära rent fysiskt men även emotionellt. Dessutom menar författaren att 

under denna punkt råder även en tidsmässig närhetsfaktor. Påverkan minskar och bryts vid 

långa mellanrum mellan påverkningstillfällena.  

3.5. Identitet och självbild 

Ett sätt att betrakta stilikoner är att se dem som varumärken. Konsumenten har en förmåga att 

generalisera och luta sig tillbaka mot stereotyper när denne tar intryck av stilikoner. 

Stilikonernas utstrålning och sätt att klä sig kan ur konsumentens synvinkel laddas med 

innebörder som de kanske inte avsett själva. I detta sammanhang kan det vara värdefullt att ta 

upp begreppet varumärkesidentitet. I det här fallet de associationer som personen bakom 

varumärket aspirerar på att skapa och upprätthålla på marknaden (Uggla 2001, s.83). Identitet 

är med andra ord de signaler som stilikonen sänder ut och image är den bild av personen som 

därigenom uppstår i kundens medvetande. De behöver inte stå i perfekt samklang. Image 

uppstår bara i kundens medvetande och kan inte kontrolleras av varumärket eller stilikonen. 

Identitet är vad stilikonen vill vara, men inte nödvändigtvis är i konsumenternas medvetande. 

 

Kapferers teori om en identitetsprisma beskriver identiteten ur ett avsändarperspektiv och ett 

mottagarperspektiv i sex dimensioner (Uggla 2001, s.89). Varje dimension beskriver en del av 

identiteten. Modellen visar att olika aspekter kan influera en image, vissa utanför avsändarens 

kontroll. 
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Figur 3.4. Varumärkesprisma (Kapferer 1997) 

3.5.1. Avsändarperspektivet 

De dimensioner som avsändaren, i vårt fall stilikonen, kan påverka är fysiken och 

personligheten. Fysiken är ofta materialistiska värden och kan hänföras till stilikonens yttre 

attribut. Det kan vara alltifrån plastikoperationer till frisyrer och sätt att prata. Det är 

varumärkets synliga och objektiva bas. Ett av Kate Moss attribut skulle exempelvis kunna 

vara hennes utseende. Hon är en i grunden annorlunda modell, relativt kort och pinnsmal, och 

de signaler hon sänder ut till konsumenterna vittnar om en inte alltför hälsosam livshållning. 

Skulle hon gå upp avsevärt i vikt kan hennes identitet ändras eftersom fysiken då ser 

annorlunda ut och sänder ut andra signaler till konsumenterna.  

 

Varumärkets själ kan sägas vara personligheten som byggs upp successivt genom 

kommunikation. Det är det innersta väsendet som stilikonen vill förmedla till konsumenterna, 

den person varumärket skulle ha varit om det hade varit en människa. I den här uppsatsen är 

personligheten synonymt med stilikonernas personligheter och karaktärer såsom de framställs 

i media.  

3.5.2. Mottagarperspektivet   

Mottagarperspektivet utgörs av konsumentens reflektion och självbild. Reflektionen är den 

omedelbara projektionen som konsumenten har av varumärket. Det är hur konsumenten 

upplever att andra ser på henne när hon använder ett varumärke, i det här fallet när hon 

influeras av en stilikon. Konsumenterna har en tendens att generalisera reflektionen. Det är 

Mottagarens bild 

Personlighet 

Reflektion Självbild 

Avsändarens bild 
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lätt att ta till stereotyper när man betraktar användaren. Viktigt är även att göra en distinktion 

mellan reflektionen och målgruppen. Reflektionen är ofta snäv medan målgruppen kan vara 

mycket vidare. Till exempel vill säkert många efterlikna Paris Hiltons exklusiva klädstil trots 

att det är få förunnat. En person med begränsade medel kan försöka efterlikna hennes stil, 

kanske med hjälp av kopior av kända märken, och på det sättet framstå som mer välbeställd 

och bekymmerslös än han eller hon egentligen är. Paris Hilton är kanske inte varumärket för 

de utvalda jetset kretsar hon rör sig i, utan snarare för de som vill tillhöra de sfärerna. 

 

Självbilden är den konsumenten vill vara när han eller hon använder varumärket. Det är 

målgruppens egen spegelbild, det sätt de själva ser sig på när de försöker efterlikna en 

stilikon. Varumärket eller stilikonen talar till konsumentens bild av sig själv. Om reflektionen 

är målgruppens yttre spegel är självbilden den inre. Konsumenten skapar en slags inre relation 

till sig själv, exempelvis genom att bekräfta vilken social grupp man tillhör. 

3.5.3. Kopplingen mellan avsändaren och mottagaren  

Kultur och relation är förbindelsen mellan avsändaren och mottagaren. Relationen är den 

sammanbindande länken mellan varumärket och konsumenten, den för ut och externaliserar 

varumärket. Identiteten avgör vad relationen grundar sig i, till exempel kan relationen bygga 

på charm, attraktion eller förfining.  

 

Kulturen är en av de starkaste dimensionerna i prisman. Den står för unika värderingar och 

associationer som differentierar ett varumärke från ett annat. Kultur och kulturella koder 

hjälper till att föra in varumärket i kundernas medvetande. Kulturen kan sägas vara 

varumärkets inspirationskälla. Det kan till exempel vara varumärkets historia och hemland, i 

Paris Hiltons fall ger exempelvis både USA och kapitalism starka associationer. Kulturen 

hjälper till att föra in varumärket i kundernas medvetande, det är den dimension som 

internaliserar varumärket (Kapferer 1997). 

3.6. Förlängning av identiteten 

Enligt Belk (1988) kan relationen mellan ägande och synen på sig själv öka förståelsen av 

konsumentbeteende, samt bidra till en ökad kunskap om hur konsumentens bild av sig själv 

påverkar konsumentbeteendet.   
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Redan år 1890 kom William James med en teori om hur människan kan se sig själv utifrån sitt 

ägande och sin miljö. James, citerad av Belk (1988), beskrev en persons förlängda jag genom 

en syn på vad han äger, vilka vänner han hade, yrke, vem som var hans fru med mera. Det kan 

sammanfattas med vad man har, vad man gör och vad man är. Vår bild av oss själva kan ses 

som inte bara ”jag” utan även utifrån vad som är ”mitt”. Det är svårt att dra en gräns mellan 

dessa två. Omgivningen ser olika bilder av samma person beroende på sammanhang. En man 

som kliver ur sin Cadillac utanför det fina hotellet ses på ett sätt av åskådaren, men när 

samma man kliver in på dagis för att hämta sin dotter kan han uppfattas helt annorlunda av 

personalen. (Belk 1988) 

 

Belk (1988) beskriver i sin artikel en undersökning om vilka saker som ses som en del av 

jaget. Det visade sig att de saker som människan påverkar själv har hög korrelation med 

sammankopplingen av vem vi är. Men det visade sig även att saker som påverkar människan 

också ses som en korrelerande faktor. Studien visar också att de saker, vänner, yrke med mera 

som vi ser ha en hög påverkan på jaget, även har stor påverkan. Förväntan kan alltså påverka 

hur vi ser på detta.   

 

Utvecklingen av dessa teorier är att man köper eller tar i besittning det som man vill ha för att 

öka sitt självförtroende och stärka jaget. Om det går att köpa ett starkare jag så varför skulle 

man inte göra det? Tycker man att det är viktigt att köra en häftig bil eller att bo på en speciell 

adress kan man prioritera detta, dock mot en avvägning mot andra möjligheter. Det samma 

gäller val av arbetsplats, vilka TV-program vi ser på, plastikoperationer eller till och med val 

av namn. Detta blir allt vanligare i samhället, vi formar själva den personen vi vill vara utifrån 

de möjligheter vi ges. Vi formar oss efter de ideal vi vill vara.  

 

Vad som här en förlängning av jaget och vad som är det ursprungliga jaget kan diskuteras. Är 

en människa solbränd eller har han en fin solbränna? Det är som sagt svårt att dra en gräns för 

vad som är en förlängning av jaget. Klädernas roll i sig kan enkelt ses som en förlängning av 

en persons identitet, men det kan också vara ett bevis på en hög inkomst, en modemedveten 

själ, en dålig smak eller kanske färgblindhet. Kläder kan också användas för att framhäva eller 

dölja kroppen under, vilken i sig kan ses som det verkliga jaget eller inte. Antingen kan det 

vara resultatet av en plastikoperation, medfödd skönhet eller ett tecken på dåliga matvanor. 

Uniformer är ett bra exempel på hur människan kan förändra sitt sätt att vara med hjälp av 

externa effekter. En polis i uniform ges styrka att uppträda därefter och troligtvis ser 
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omgivningen på polisen på ett annat sätt än om han hade haft jeans och t-shirt på sig. 

Uniformen har här ett så kallat symbolvärde. Människan kan även förlänga sin självbild 

genom att stärka sin verkliga position, med hjälp av till exempel ett vapen.  

 

På samma sätt som kläder kan särskilja en individ från en annan och ge uttryck för 

individualitet kan de även indikera grupptillhörighet eller önskan att tillhöra en specifik 

grupp. Uniformen är ett exempel, men det finns även speciella klädkoder för vissa sociala 

grupper som fungerar som ett slags informella uniformer. (Belk, 1988) 
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras de data som samlats in. Första delen består av en sammanställning 

av intervjuerna med modeexperterna. Detta är den informationen som ligger till grund för 

analysen, en fullständig sammanställning av dessa intervjuer finns i bilagan till detta arbete. 

Efterföljande avsnitt innehåller den information vi samlat från konsumenterna. I bilagan 

finner ni även en uppställning av de frågor intervjuerna baserats på.  

4.1. Empiri - Modeexperter 

4.1.1. Medias roll för modeikoner 

De journalister vi har talat med är överens om att media har en viktig roll i framförandet av 

mode/stilikoner. ”Du kan ju aldrig bli en stilikon om du inte syns någonstans.” Som en av 

modeexperterna uttrycker det. Detta förstärks genom att en annan säger att de bilder som 

publiceras i tidningar påverkar försäljningen av kläder och hur folk klär sig idag. 

4.1.2. Nyheter inom journalistiken 

Vidare menar experterna enstämmigt att det som är på framfart inom modejournalistiken är 

mer privata bilder av kända personer. Paparazzibilderna är ”lättare att ta till sig” och ”någon 

flashig reklambild är inte lika intressant längre”. Det som lockar läsare är en sida fylld med 

halvsuddiga bilder menar de också. Att man ser en känd person som man gillar och tycker är 

tuff gör att man lättare gillar de dem har på sig, ”de vill ha en likadan väska eller liknande – 

beroende på vad man har i plånboken.”.  

4.1.3. Målgrupp 

På frågan om vem som påverkas av stilikoner svarar de att det är väldigt utspritt inom alla 

åldersgrupper, främst bland kvinnor. Det som förvånar lite är att de menar att kvinnor runt 55 

år gärna lyssnar till modetipsen i kvällstidningarna och att de står för det, ”de kan komma in i 

butiken och fråga efter volangkjolar bara för att Ebba skrev om det i den senaste krönikan” 

berättar en av modeexperterna som har stor erfarenhet från klädbutik. 

4.1.4. Olika typer av media som påverkar konsumenten 

På frågan om vad som påverkar konsumenten mest får vi inga helt tydliga svar. De är dock 

överens om att framställningen av mode håller på att förändras. De som är intresserade av 

mode söker information från flera olika källor och det är mer helhetsintrycket som påverkar. 
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”Jag tror att det är en helhet, om du bläddrar igenom en tidning får du ju lite av varje” De 

nämner dock att enkelheten efterfrågas, som exempel menar en modeexpert att tidningen Elle 

inte varit så bra på just detta de senaste åren. ”… de har inte kommit med någon konkret detalj 

som man måste ha. De har varit väldigt utspridda till att gälla många olika stilar. Folk som är 

intresserade av mode har blivit väldigt förvirrade.” I allt detta kommer stilikonernas betydelse 

fram. Det är lätt att se till exempel Sienna Miller med ett snyggt långt guldhalsband, för det är 

enkelt att ta efter. Tv-serien ”Sex and the City” nämns också som en stor modeinput. Där är 

det singel tjejer som jobbar hårt men med modet i centrum. Vilken typ av media som påverkar 

konsumenten beror på vem konsumenten är, självklart. Men även vilken grupp man vill 

tillhöra, detta är minst lika viktigt enligt stilexperten vi talat med. Detta kan också ses som en 

kommande trend. Det gäller inte bara att vara trendig längre, utan även att visa vem du är eller 

vill vara. ”Om du vill tillhöra partyligan kring Stureplan kanske du vill se ut som Paris Hilton 

och Nicole Richie.”…”Det är inte bara en modetrend som gäller, utan det handlar om vem du 

vill identifiera dig med.” 

4.1.5. Vad är en stilikon 

Att definiera ordet stilikon eller modeikon är näst intill omöjligt har vi förstått. Genom att läsa 

ett otal antal artiklar som vi funnit med något av dessa ord på sökresultatet har vi kommit 

fram till att det finns lika många definitioner som det finns artiklar. Men vi ville ändå få svar 

från modeexperterna på vad de anser vara en stilikon, men det visade sig inte vara så lätt 

heller.  

 

”Det är som jag sa… det beror på, stilikon som ord har ju ingen direkt betydelse. Det beror på 

hur man själv väljer att definiera det. Man kan kalla Paris Hilton för stilikon om man vill, om 

man bara är ute efter att influera andra. Hon är väldigt ”lättkopierad” säger en av experterna. 

Men detta får inte medhåll från den andra modeexperten, ”Jag skulle nog inte säga att det är 

lättare att kopiera Paris Hiltons stil, för att få en riktig ”Paris Hilton stil” krävs lika mycket 

som för att kopiera Kate Moss look”.  

 

Respondenten som säger att Paris Hiltons stil är lättkopierad fortsätter med något som nästan 

kan definieras som en beskrivning av hennes uppfattning av vad en stilikon är. ”Jag tror att 

det var Maria Ben Saad som sa i en intervju att en äkta stilikon är ju någon som hittar ett eget 

uttryck, någon som bidrar på ett spännande sätt. Det ska inte heller gå att kopiera rakt av. … 

De måste ha den här känslan eller talangen att klä sig” 
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Hon menar alltså att det handlar om talang och känsla. De ska kunna influera andra. Detta får 

ett visst medhåll från andra vi talat med. Det handlar då mest om ett brinnande intresse för 

kläder och kunskapen eller talangen för att kunna kombinera rätt saker. Ett enstämmigt svar är 

dock att det inte behöver handla om extrema kläder. Det får gärna vara diskret men ändå 

väldigt snyggt och utmärkande. Små detaljer som gör en helhet.  

4.1.6. Dagens stora ikoner 

Vi får ett väldigt spännande svar och det är att det är mycket gamla ikoner som lever kvar. 

Greta Garbo influerar ännu idag menar en expert. Inom modevärlden är det väldigt mycket 

referenser till gamla ikoner. Men detta kanske inte är det som säljer idag? Det påverkar nog 

snarare modeskaparna och de stora ”modeikonerna” än konsumenten direkt. Ett annat svar 

som vi fått på flera håll är att det idag är speciellt att det finns så många förebilder. Detta kan 

förklaras av att de som syns mycket i tidningar blir förebilder. Idag är denna typ av media 

mycket större än vad den var för 20 år sedan. ”Ser du Sienna Miller på var och varannan bild 

så fastnar det.” Vi får också svar som liknar det vi fick på frågan om vad konsumenten 

påverkas av, dessa saker går ju naturligt hand i hand. Nämligen att Paris Hilton påverkar jetset 

tjejer i St. Tropez, och Sienna Miller och Kate Moss påverkar en annan målgrupp. Det handlar 

även om att vilja synas, att vilja vara med på bild och klä sig moderiktigt eller extremt för att 

få mer publicitet.  

4.2. Empiri – Konsumenter 

4.2.1. Input för trender 

Vilken är din största input för trender, den källa som inspirerar dig mest? 

De första frågorna som ställdes rörde vilken input för trender intervjupersonerna hade. Frågan 

löd ursprungligen: Som exempel angavs tidningar, TV och vänner för att respondenterna 

skulle få en idé om vad vi var ute efter. De flesta av de tillfrågade nämnde tidningar som sin 

viktigaste inspirationskälla. Majoriteten nämnde även kompisar och folk med snygg stil som 

de ser på stan, som en annan viktig inspirationskälla. En hävdade att det endast var hennes 

mamma och kompisar som gav någon input överhuvudtaget om hur hon skulle klä sig. En 

minoritet påpekade att jobbet hade stor inverkan. Viktigt att notera är att de som sa det arbetar 

med mode i någon form. En person nämnde Internet som sin viktigaste inspirationskälla, 

ingen annan nämnde ens Internet vilket är intressant ur vår synvinkel. 
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Vi bad respondenterna definiera och berätta mer om vilka magasin de läser och vad de ser 

efter på människor på stan. Vidare ställde vi följande frågor: ”Vad är det du ser efter och tar 

åt dig av när du läser ett modemagasin?” och ”Tänker du på vem som skrivit det?” ”Finns 

det något modemagasin eller någon speciell skribent som du verkligen ”lyssnar” till eller 

tvärt om?”  

 

När det gäller vilka typer av tidningar skilde sig svaren åt något. Någon nämnde uttryckligen 

”skittidningar” som Aftonbladet Klick, bio-tidningar och liknande. Flera värjde sig dock mot 

den typen av tidningar och uttalade sig uttryckligen mot Aftonbladets bilaga Klick, och Exp-

ressens bilaga Fredag. Intressant är att samtliga pratade om Ebba von Sydow när de menade 

Expressen Fredag. De flesta verkade dock mena något vidare med begreppet tidningar, flera 

använde det mer svävande begreppet modetidningar. Ett samband som vi fann var att 

modetidningar för de flesta var tidningar som riktade sig till en äldre målgrupp. De flesta 

nämnde Elle och några Damernas värld, och de tog inte åt sig av artiklar ur tidningar såsom 

Frida eller Veckorevyn, vilka är tidningar som vänder sig till en yngre målgrupp. Ett fåtal 

gjorde en distinktion mellan svenska och utländska magasin och uppgav att de utländska var 

mycket bättre. Som exempel på utländska magasin gav de Elle i England och Italien, Instyle 

och amerikanska skvallertidningar. 

 

Några nämnde ”Måste ha” listor, listor på vad som är hett just nu, till exempel tio-i-topp. En 

annan är inne på samma spår och nämnde ute-/innelistor. Även ”Ebbas” svar på frågor ställda 

av läsarna i Expressen. En annan sa att hon såg efter bilder på nätet, på någon snygg stil eller 

snyggt plagg som hon ville veta mer om. Flera nämner modereportage, att man inspireras av 

hur en detalj är placerad eller av accessoarer. Några nämnde att de tar intryck av kändisar i 

tidningar vilket är intressant, Madonna nämndes av en person. En annan uppgav att hon inte 

gillar galna modereportage, utan att hon hellre vill ha ett klassiskt tema med kläder som man i 

praktiken kan bära. Samma person sa att hon påverkades mer av personer hon kände 

förtroende för stilmässigt, än vad som kom fram på catwalken. En annan menar att det är 

roligare med expressens modereportage än Elles höstbilaga, ”Elle nämner inte vad som är 

modernt, det gör Expressen”. Ingen av de intervjuade kände till några specifika skribenter 

som de lyssnar på. Flera nämnde Ebba von Sydow och Sofi Fahrman men tog samtidigt 

avstånd från det de skriver. De poängterade att de inte köpte Aftonbladet Klick eller 

Expressen Fredag. Någon menade att det ändå stod mer eller mindre samma sak i tidningarna. 
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4.2.2. Syftet med kläderna du använder  

Vilket syfte vill du att dina kläder ska uppfylla, förutom att hålla dig varm och torr?  

De flesta betonade vikten av att kläderna var bekväma, någon förtydligade det med att 

förklara att om man inte trivs eller känner sig obekväm i sina kläder, blir man osäker och det 

kan påverka hela dagen. En annan framhöll betydelsen av att kunna göra vad man vill i 

samma plagg. Det ska inte kännas ansträngt oavsett vilken situation man hamnar i. Att vara 

snygg var viktigt för de flesta. Flera ville att kläderna skulle försköna figuren och göra att man 

såg snygg ut. En uppgav att hon hellre klädde upp sig för tjejer än för killar, eftersom hon 

ansåg att killar gillar mer vanliga kläder och hon hellre vill klä sig utmärkande. På ett sätt som 

tjejer uppskattar mer. Flera framhåller även att kläder ger olika känslor. De måste kunna 

hjälpa till att gå in i en specifik roll som krävs, till exempel en anställningsintervju. Kläder 

fyller olika syften, någon förklarade det med att om man vaknar en dag och känner sig ful kan 

man kompensera det med att sätta på sig snygga kläder. En person tyckte att det var viktigt 

med variation, att kunna variera sig så att människor runt omkring såg att man hade koll. 

4.2.3. Värden och egenskaper i kläderna  

Skulle du säga att ditt sätt att klä dig speglar vem du är? Vilka värden/egenskaper försöker du 

uttrycka genom ditt sätt att klä dig? 

De flesta tyckte att kläderna speglade hur de var. En av de få som inte tyckte det menade att 

hon inte hade tillräckligt med pengar och energi att lägga på kläder i den utsträckning som 

hon skulle önska. En annan tyckte att man blev låst av situationen, till exempel jobbkläder är 

alltid jobbkläder. De ska visa att man är noggrann med vad man tar på sig och därmed är 

noggrann i sitt arbete. Bland dem som tyckte att kläderna speglade deras personlighet fanns 

det flera som tyckte att just flera olika stilar speglade deras personlighet. En sa till exempel att 

hennes ombytliga personlighet visade sig i hur hon klädde sig, kombinationen av plagg var 

intressant och visade att hon gillade överraskningar. En annan menade att hon var ganska 

bekväm av sig och att det speglades i hennes sätt att klä sig. Någon konkretiserade och 

menade att hennes val av kläder, som nästan alltid bestod av kjol, visade hennes personlighet 

som var flirtig och orädd. Samma person tyckte att det var viktigast att inte vara ”fel” klädd, 

det var viktigare än att ha extremt moderiktiga kläder. En person tyckte att hennes benägenhet 

att följa omgivningen syntes i hennes val av kläder, att hon hade en ganska vanlig stil som 

inte stack ut.  
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4.2.4. Kända personer som förebilder 

Finns det någon speciell känd person som du gillar klädstilen hos? Kan du nämna något 

denna person har haft på sig? Är det något du skulle kunna/vilja ta efter och/eller låta dig 

influeras av? 

Här skiljer sig svaren mycket åt, men de flesta gillar klädstilen hos någon känd kvinna. Två 

personer hävdade att de inte hade några specifika kända personer vars klädstil de beundrade. 

Bland de andra nämndes Sienna Miller, Jennifer Aniston, Jessica Simpson, Kristen Dunst, 

Nicole Richie och systrarna Olsen för deras snygga vardagsstil. Paris Hilton nämndes som 

både en modeförebild och en livsstilsikon. Madonna framhölls som häftig och med en 

självständig stil. Flera nämnde Kate Moss som en person med snygg stil. Sarah Jessica Parker 

var den som flest nämnde, även Gabrielle i TV-serien Desperate Housewives lyftes fram av 

flera personer. En uppgav Jackie Kennedy som den enda förebild hon tog intryck av. Slutligen 

nämndes Gwyneth Paltrow, Gwen Stefani och Viktoria Beckham 

 

Bland dem som uppgav att det fanns kända personer vars klädstil de gillade frågade vi om det 

var någon de skulle kunna bli influerade av och/eller vilja ta efter och om de i så fall kunde 

nämna något specifikt denna person haft på sig. 

 

Någon hade sett Sienna Miller i ett jättelångt halsband och blivit inspirerad, samma person 

gillade när Sienna Miller bar olika hattar och mössor även om hon inte trodde att hon kunde 

bära dem själv. Den person som lyfte fram Paris Hilton menade att hon står för en viss livsstil. 

Att man inte kan ha många av hennes kläder av ekonomiska skäl samt att de är svårburna. 

Men att hennes stil ändå lockar eftersom de representerar en livsstil som är åtråvärd. Samma 

person lyfte fram Kirsten Dunst, Nicole Richie, Jessica Simpson och systrarna Olsen såsom 

de går klädda till vardags och att de gett henne ett mer konkret köpincitament än vad Paris 

Hilton kunnat ge. Någonting i stil med ”fan vilka snygga jeans, vilket märke är det och var 

kan man få tag på dem?”. Som exempel nämnde hon True Religion jeans och Juicy Couture 

track suit, samt de ”superlåga jeansen Britney Spears hade innan hon flippade”. Samma 

person poängterade att man tog efter de kända personer som liknade en själv mest 

utseendemässigt, till exempel Jessica Simpson som hon ansåg var mer lik henne själv än 

Nicole Richie som ”väger typ 35 kg”. Den person som uttryckt att Jackie Kennedy var hennes 

enda stilförebild, lyfte fram Jackies unika stil med Chanel, kort figursydd dräkt, stora 
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solglasögon och scarf i håret. Hon menade dock på att hon inte hade råd att bli influerad av en 

sådan stil, eftersom hon aldrig skulle ta till kopior för att uppnå den.  

 

Någon som gillade Kate Moss nämnde att hon hade sett henne i skomärket och modellen 

Uggs med minikjol. Hon tyckte dock att det var ett exempel på när Kate Moss inte klädde sig 

snyggt. Samma person skulle kunna bli influerad av Kate Moss, inte för att det var just Kate 

Moss utan för att personen ifråga litar på att hon har snygga kläder. Det blir lättare att ta till 

sig om man sedan tidigare vet att Kate Moss har en snygg stil. En annan nämnde Carrie i Sex 

and the City, hon nämnde speciellt en ballerinakjol Carrie hade på sig i serien, den var fin 

men lite för extrem att ha på sig. En annan nämnde att Gwyneth Paltrow hade många fina 

klänningar på sig på röda mattan, hon skulle kunna bli influerad av Gwyneth eftersom hon 

tycker att Gwyneth klär sig bra och att det därför blir lättare att ta till sig något som hon bär. 

Någon gillade hur Gabrielle i Desperate Housewives klär sig privat, en avslappnad stil men 

ändå alltid snyggt och fint, samma person tyckte om Jennifer Anistons stil, som var snyggt 

enkel och stilren. Trots det föredrog personen Sarah Jessica Parkers stil till vardags, med 

hennes coola kläder, hattar och udda stilar, någonting hon definitivt skulle kunna inspireras 

av. 

4.2.5. Påverkan och influens 

Har dina förebilder stor påverkan på dig? Tror du att din klädstil skulle vara annorlunda om 

du inte blev influerad av nämnda eller andra förebilder? 

Fyra intervjupersoner trodde inte att de blev speciellt påverkade. En av dem menade att 

omgivningen har mycket större påverkan. En annan trodde att hon skulle ta efter en person 

om hon visste att den personen hade valt sina kläder själv, inte annars. En som höll med om 

att hennes klädstil verkligen blev influerad, angav att hennes förebilder inte var särskilt 

speciella och mer kopplat till det allmänna modet. Fast hon medgav ändå att man påverkas om 

man ser flera kändisar i likadana plagg. En annan hävdade att förebilder var en inspirations-

källa bland andra. Genom att titta i modetidningar kan man se de kommande trenderna. 

Samma person framhöll att kändisarna var snabba med att haka på trender. Ytterligare en 

annan var inne på samma spår och menade att många trender och kläder inte ens skulle nå oss 

om inte kändisarna bar dem och att det påverkar oss indirekt, mycket genom tidningar. En 

annan noterade att vad man först tyckte var fult, ändrade man uppfattning om när det blivit en 

modegrej genom någon förebild.  
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4.2.6. Negativa förebilder 

Finns det någon speciell person som du inte gillar klädstilen hos? Varför? 

En tyckte att kungligheter klädda sig illa, samma person ansåg att Kate Moss hade dålig 

klädsmak. En annan instämde i att prinsessorna Viktoria och Madeleine klädde sig illa, eller 

snarare att de är tråkiga och ointressanta i sin klädstil. Flera stycken pratade om Britney 

Spears. Hennes stil verkade flest störa sig på, för vulgärt menade någon vilken även nämnde 

Christina Aguilera som exempel på usel klädstil. Destinys Child och Kelly Osbourne nämndes 

också som exempel på dålig smak. Någon nämnde Jennifer Lopez som exempel på när man 

har för små kläder. Enligt den personen är det något som inte överensstämmer med modet här 

utan någonting som existerar i ett mer kroppsfixerat USA. En gillade varken klädstilen hos 

folk i annan ålder eller kändisar eller offentliga personer som inte har ansträngt sig, till 

exempel Maria Wetterstrand, riksdagsledamot i Miljöpartiet. En annan nämnde mer vagt att 

hon inte gillade klädstilen hos folk som inte varit kända sedan tidigare, till exempel 

dokusåpakändisar som hakar på alla möjliga trender. Tre personer nämnde Madonna som 

någon med tveksam klädstil. Två av dem höll med om att hon var en stilikon men den ena 

tyckte till exempel att hon klädde sig för varierande, ibland väldigt snyggt och ibland den 

totala motsatsen. Den tredje personen menade att hon klädde sig fel för sin ålder, därför blev 

hennes stil smaklös. 

4.2.7. Unika stilar 

Finns det någon person som du anser har en unik stil och på vilket sätt? 

Två lyfte fram Paris Hilton som exempel på unik stil. Den ena menade att hon kanske inte var 

unik längre men att när hon införde sin jetsetstil var den unik och hon fick många efterföljare. 

Den andra hade tagit upp Paris Hilton förut och hävdade att alla hon hade tagit upp tidigare 

under intervjun hade en unik stil, annars skulle de inte vara inspirerande. Någon framhöll 

Sienna Miller som någon med snygg stil och som vågade sätta på sig olika saker. En annan 

höll inte med och tog upp Sienna Miller som någon med tråkig stil. Hon menade att Sienna 

Miller får all uppmärksamhet fastän det finns många med samma stil. En annan nämnde 

Missy Elliot och Gwen Stefani. Ytterligare en annan framhöll Sarah Jessica Parker, eller 

snarare Carrie i Sex and the City, som någon som vågar allt. En ansåg att Madonna och Nina 

Persson, sångerska i Cardigans, har en unik stil, madonna för att hon provocerar med det 

extrema i trenderna och Nina Persson för att hon klär sig estetiskt tilltalande i sobert svart. En 
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annan som också tyckte att Madonna hade en unik stil menade att ingen kunde härma hennes 

stil, att hon var en stilikon i alla sina roller.  

4.2.8. Direkta köpbeslut 

Har du någon gång köpt något för att du har sett det på en officiell person, i så fall vad och 

på vem såg du det? 

Sex personer svarade direkt nej på frågan. Tre personer höll med även om de inte kunde 

komma på något speciellt. En framförde att hon tagit efter små detaljer, såsom broscher och 

andra accessoarer men att hon kunde inte påminna sig om något speciellt hon hade köpt. En 

annan menade att hon aldrig skulle ta efter ett märke men att hon nog hade sett en snygg jacka 

eller dylikt och sedan köpt en liknande jacka. Samma person poängterade att hon ibland köpt 

ett plagg för att hon sett det på någon, dock mest privatpersoner på stan, och att det då var 

väldigt snyggt på den personen. Den tredje personen lyfte fram tjejerna i Sex and the City. 

Hon blev inspirerad av att de ofta går runt i klänningar vilket har påverkat henne till en 

klädstil med små söta skor och feminint mode.  

4.2.9. Reflektion och självbild 

Hur vill du bli uppfattad genom din klädstil? 

En svarade att hon vill utstråla självständighet och egen smak, inte någon helylletjej som 

slaviskt följer alla andra utan folk ska märka att hon går sin egen väg. Samma person påpekar 

att utstråla trendighet vore det värsta av allt. En annan vill bli uppfattad olika i olika 

sammanhang. I vissa jobbsituationer vill man inte att kläderna ska tala, det ska vara fokus på 

vad man själv säger. På fritiden däremot får det gärna se ut som om man har ansträngt sig, då 

ska det vara moderiktigt. En annan är inne på samma spår när hon uttrycker att hon vill 

uppfattas olika beroende på situation, att det finns en unik lyx i att kunna variera sig. En 

annan menar på att det beror på situation, när hon går ut är det viktigast att folk tycker att hon 

är snygg, till vardags är det viktigare att folk uppfattar henne som modemedveten. På samma 

sätt vill man bli uppfattad som seriös på jobbet. Någon menar att man inte vill bli sedd som 

tråkig, ha samma kläder etc., samtidigt som man inte vill se billig och vulgär ut. Ytterligare en 

vill uppfattas som välklädd, särskilt i jobbet eller när man möter nya människor. Vidare var 

det en till som inte ville uppfattas som tråkig men som var rädd för att hon uppfattades som 

just tråkig. Annars var det viktigt för henne att andra tyckte att hon hade en avslappnad 

klädstil. Någon som inte bryr sig jättemycket om kläder men som ändå ”råkar” ta på sig något 
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snyggt avslappnat, det ska absolut inte uppfattas som tillgjort. Två personer ville gärna 

uppfattas som personer med koll på mode. En av dem skulle vilja att folk tar efter henne och 

inspireras av hennes klädstil och den andra att folk tycker att modet ser rätt ut på henne. 

4.2.10. Förebilder 

Finns det någon känd persons image/framtoning som du skulle vilja ha? 

Fem svarade nej på frågan, en av dem påpekade att hon har respekt för folk med en egen stil 

även om hon inte skulle ta efter den personen. Av de fyra andra var det en som tog upp Sarah 

Jessica Parker, Jennifer Aniston och Gwyneth Paltrow som exempel på välklädda kända 

personer. En annan menade att hon skulle vilja ha delar av, men aldrig en persons hela 

framtoning. Till exempel, Paris Hiltons och Carries femininitet vill man ha, Jessica Simpson 

känns genomkorkad, hennes image vill man inte ha även om hon klär sig snyggt. Annars är 

Madonnas självsäkerhet något som många gärna vill ha. Den tredje personen svarade helt 

sonika Sarah Jessica Parker, som förklaring angavs hennes förmåga att blanda stilar hur som 

helst. Att hon leker med mode på ett sätt som intervjupersonen skulle önska att hon kunde. 

Den fjärde personen svarade Jackie Kennedy, det var den enda person vars framtoning 

utövade en lockelse. 
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5. Analys 
I detta kapitel analyserar vi, med utgångspunkt i teorierna, de data vi samlat in. Inledningsvis 

analyseras medias roll vid framställningen av stilikoner. Vi för en diskussion kring medias 

syn på sitt eget arbete samt de reflektioner vi själva har av media. Därefter övergår vi till att 

analysera konsumenternas syn på stilikoner samt förhållandet de har till dessa. Slutligen 

diskuterar vi kring konsumenternas bild av sig själva och dess koppling till stilikoner. Vi 

analyserar genomgående konsumenternas köpincitament.  

5.1. Grundtankar om konsumtion 

Som Solomon (2004) nämner i sin bok, Consumer Behavior in Fashion, påverkas sällan 

konsumentens val av kläder enbart av det praktiska syftet med dessa. Det gäller att sticka ut 

eller smälta in, ha rätt märke eller att i alla fall inte ha fel märke på sig. Detta bekräftas av 

våra respondenter, konsumenterna i våra intervjuer håller alla med om att kläderna 

symboliserar något mer. Eftersom konsumenterna själva medger att de använder sig av media 

för att hitta inspiration för klädvalen, måste ju detta betyda att media har en roll i detta spel. 

Detta har vi dock inte betvivlat, men hur dem själva ser på det verkar inte riktigt stämma 

överens med de funderingar som vi tidigare hade.  

 

Det verkar vara så att journalisterna anser sig ha stor makt över vad konsumenterna inspireras 

av. Men kanske har konsumenten bara makt över vilka stilikoner journalister skriver om? Det 

är svårt att här tala om hela medievärlden, men som en journalist sa till oss ”Du kan ju aldrig 

bli en stilikon om du inte syns någonstans.” Men som motkommentar till det vill vi nu 

tillägga: Du kan aldrig bli modejournalist om du inte har stilikoner att skriva om. Och kanske 

ännu viktigare: Du kan aldrig bli stilikon eller modejournalist om du inte har konsumenter 

som gillar det du gör.  

5.2. Individernas påverkan på varandra  

Med utgångspunkt i Liebensteins (1950) teorier har vi konstaterat att summan av alla individ-

ers efterfrågan inte motsvarar den totala efterfrågan på marknaden. Alla minns väl ett eller 

flera tillfällen då man sett en viss jacka eller ett klädesplagg och tyckt att det känns helt nytt, 

rätt och unikt, och sen sett det på varenda person på stan en månad senare. Om inte så kanske 

man kan minnas när man till exempel såg stentvättade jeans för första gången och sa att det 
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där kommer jag aldrig att ta på mig, Trots detta hänger det just ett par sådana jeans i 

garderoben någon eller några månader senare.  

 

Detta är en naturlig följd av att konsumenter påverkar varandra. Vilket är väldigt stort och 

aktuellt idag. Många butikskedjor och klädmärken är desamma i olika länder och kontinenter. 

Vi i Sverige ser främst upp till kändiseliten i USA. Det har vi märkt genom de svar vi fått 

både från konsumenter, journalister samt genom information om media.    

 

Eftersom det är lättare att frakta varor och marknadsföra sig världsomspännande idag kommer 

trenderna och modet till olika kontinenter vid ungefär samma tidpunkt. Att journalistiken har 

blivit lika global har säkert en påverkan för denna utveckling. Våra svenska modeskribenter 

skriver om samma kändisar som det skrivs om i utländska tidningar. Vi kan även köpa dessa 

utländska nyhetstidningar och modemagasin här i Sverige idag. De TV-program som är 

populära i USA kommer till Europa bara några veckor eller månader senare. Vi fick svar i en 

intervju att en bidragande faktor till detta att journalister från hela världen ofta samlas på stora 

tillställningar som påverkar modet, exempelvis Oscarsgalan och ledande designers mode-

visningar.  

 

Under 90-talet växte intresset för supermodellerna fram, de erövrade världen och sågs ofta 

som modeikoner. Modeller som Claudia Shiffer, Cindy Crawford och Heidi Klum var mycket 

omskrivna i media och de inspirerade modet i hög grad. Vi kan konstatera att ingen av dessa 

är nämnda som förebilder idag i våra intervjuer. Den enda som hållit sig kvar på stjärnhimlen 

är Kate Moss. Ett tydligt samband vi ser är att de förebilder som nämns av såväl journalister 

som konsumenter har nästan alla gjort sig berömda i Hollywood. Det som är annorlunda från 

modellernas 90-tal är att det nu för tiden ofta handlar om mer än att vara vacker. Det handlar 

om en annorlunda personlighet och livsstil som kan visas upp såväl i yrket som privat. Under 

mitten av 1900-talet kom de första ”riktiga” stilikonerna genom filmens utbredning. De var 

filmstjärnor och fängslade publiken med sin karisma och stil. De har något som ger dem en 

tidlös elegans, vilket medför att de med jämna mellanrum återkommer med inspiration till 

dagens mode. I den här uppsatsen har vi funnit ett nytt intressant fenomen; de allra flesta som 

nämns som förebilder idag har en koppling till TV. Exempel på detta är kvinnorna i Sex and 

the City eller kvinnorna i Desperate Housewives. Vi kan dra slutsatsen att modellernas tid 

som ikoner är på väg att försvinna och TV-seriestjärnornas tid är kommen. När man ser 

närmare på detta kan vi konstatera att några av de första TV-seriestjärnorna var personerna i 
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Vänner-gänget. Det tog ganska många säsonger innan dessa började bli omskrivna och 

uppmärksammade på röda mattan. Idag går det snabbt från tiden i inspelningsstudion till 

hyllningar för den privata klädstilen, även det beror på globaliseringen. De TV-serier vi kan 

se i Sverige idag ligger endast några få månader efter ursprungslandet, vilket oftast är USA. 

Filmstjärnorna på mitten av 1900-talet var ofta berömda för sin skönhet och sin 

skådespelartalang. Visst fanns det redan då skvallerpress och publiken ville gärna veta vem 

som har gift sig med vem, men det är inte alls att jämföra med det intresse för kändisars 

privatliv som finns idag. Nu vill vi veta var dem tränar, vad dem äter, vem dem kysst och 

gärna se paparazzibilder på när de besöker matbutiken en lördag. Privatlivet har fått en större 

betydelse och kända personer kan inte i lika stor utsträckning påverka vad som skrivs om 

dem.    

 

Som Liebenstein (1950) skriver har vi människor alltid påverkat varandra. Som världen ser ut 

idag påverkar och influerar människor varandra även globalt. Och för att denna utveckling ska 

fortsätta växa krävs det en effektiv medieframställning. Media har en viktig roll i att snappa 

upp och skriva om vad som händer på ”röda mattan” i främst London, Paris, Milano, Tokyo 

och New York. Det räcker inte längre att se till vad de amerikanska eller franska tidningarna 

skriver om och kopiera det till den svenska marknaden. Det finns en nyetablerad konkurrens 

mellan modemagasinen, inte bara nationellt utan även internationellt.   

5.3. Funktionell och ickefunktionell efterfrågan   

Att konsumenten väljer vissa varor framför andra utifrån sådana aspekter som inte är direkt 

kopplade till den praktiska nyttan för denna vara står klart. Men hur stor roll i detta har då 

media? Tidningarna skriver listor med till exempel: Höstens 10 måsten, vilket flera av de 

konsumenter vi talat med sagt sig läsa. Media påverkar säkert genom denna typ av listor till 

stor del vad som köps under hösten. Dessa listor brukar belysas med bilder av kända personer 

som har just dessa kläder på sig. Men hur kritisk är egentligen konsumenten, och framför allt 

behöver konsumenten vara speciellt kritisk? När en sådan lista är tryckt och finns på 

marknaden kommer konsumenten att ta till sig budskapet. Om tillräckligt många gör det blir 

det en ny trend. Det har skapats en ny ”modelag”, en osäker konsument kan genom att följa 

dessa listor till punkt och pricka klara sig från att vara ”fel” klädd. Hur journalisterna väljer 

vilka plagg som skall vara med på listan eller vilken känd person som får figurera som 

förebild spelar mindre roll för många konsumenter. Självklart är det viktigt att 
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läsaren/konsumenten kan identifiera sig med denna person, detta återkommer vi till i nästa 

avsnitt.    

 

Mode- och kändisvärlden är även späckad med PR-konsulter och PR-byråer som hjälper 

kända personer och utvalda klädmärken att få sin plats i media. När vi frågat journalisterna 

vem de skriver om fick vi inte höra något om det. Denna uppsats har inte den omfattningen 

eller som syfte att beskriva detta, men det är ändå en intressant aspekt som vi vill belysa. Det 

finns många byråer, märken eller speciella butiker som arbetar för kända personer, för att få 

dem omskrivna i media. Hur stor grad detta påverkar vad som skrivs och vilka kläder som är 

med på dessa ”tio-i-topp-listor” vågar vi inte spekulera om. Det som är lustigt är att ingen av 

konsumenterna tycks ha reflekterat över detta, trots att många säger sig använda media som 

en stor input för vilka trender som gäller.  

5.4. Brandwaggon, Snob och Veblen  

5.4.1. Brandwaggon 

Trenden att konsumenterna vill följa varandra och köpa det som alla andra köper utnyttjas av 

media. Exempel på detta är bland annat just dessa tio-i-topp listorna som finns, och alla listor 

med Höstens måsten. Dessa brukar ofta kryddas av bilder på kända personer, men huruvida 

detta bidrar till den rena Brandwaggoneffekten är oklart. Enligt Brandwaggonteorierna vill ju 

konsumenten vara på det vinnande laget, och inte urskilja sig från mängden. Att de då 

framförallt ser på andra människor på stan eller bland sina vänner följer som en av de 

naturliga effekterna. Men media vill ju självklart också vara med i detta spel. De personer som 

vill vara som alla andra och inte urskilja sig blir då målet för en viss typ av journalistik som vi 

just beskrivit. De konsumenter som strävar efter att inte urskilja sig kan klassas till den stora 

massan. Det har även lättare för att haka på en mer långvarig trend som blir eller är en 

klassiker än en fluga som dör tidigt. Ju fler som konsumerar varan desto starkare blir känslan 

av utanförskap för dem som inte är med, vilket direkt ökar köpkraften. 

5.4.2. Snob 

Konsumenter som strävar efter att vara först med det nya och vill visa sig trendiga och 

medvetna kan i många fall placeras i denna kategori. Konsumenten strävar efter exklusivitet 

och vill i motsats till konsumenten i Brandwaggonteroierna inte alls vara en i mängden. Dessa 

konsumenter hakar på trenderna innan det ens skrivs om dessa i tidningar. De hämtar sin 
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inspiration direkt från förebilder och modeskapare. Själva effekten på marknaden blir ju den 

att dessa kunder söker sig undan, så fort en trend har slagit igenom så drar de sig bort från 

denna och söker nya utmaningar.  

 

Dessa konsumenter skulle kunna kategoriseras som innovatörer eller ”early adapters”, enligt 

cykeln vid trendadoption. De utgör en liten del av konsumenterna som till slut kommer nappa 

på trenden, men de utgör en viktig del. Att locka till sig dessa medför ofta en naturlig ökad 

konsumtion av efterföljare.  

 

Att vilja skilja sig från mängden kan ju självklart yttra sig på ett oändligt antal vis, men den 

delen av marknaden som vi fokuserar på här är ju kvinnor i Stockholm i åldern 20-30 år med 

ett tydligt modeintresse. När dessa kvinnor ska skilja sig från mängden reduceras antalet sätt 

de förväntas göra det på. De kommer inte att färga håret i neonfärger, klä sig efter en annan 

tidsepok eller något annat som kan ses som extremt. Nej, mest troligt är att de vill vara trend-

iga och först med det nya. Vi ser här då bort från dem som är i den stora massan och inte 

direkt bryr sig om att vara trendiga. Hur stor andel av populationen detta utgör är väldigt svårt 

att säga, men Ditte Lauritzsen talade om ett fåtal personer i Stockholm som hon hade 

förtroende för. Dessa personer lägger ner mycket tid på att just hänga med trenderna. Om de 

nu är ett så litet antal personer borde ju dessa även vara en inspirationskälla för journalister, 

detta återkommer vi till senare i analysen.   

 

Vi vill ändå föra en diskussion kring att alla konsumenter som enligt Liebenstein (1950) 

passar in under kategorin ”snob” inte behöver vara desamma som vi här klassar som 

innovatörer. Enligt teorierna kring snob-effekten strävar konsumenten efter att sticka ut ur 

mängden och inte följa strömmen. Konsumenten till och med byter ut sin konsumtion när det 

kommer för många anhängare till hennes stil i detta fall. Det är dock inte sagt att alla dessa 

nödvändigtvis behöver sträva efter att vara speciellt trendriktiga. Det kan vara konsumenter 

som följer en helt annan stil, punkare eller hippie. Dock finns det en tydlig parallell mellan 

dessa teorier just under dessa begrepp, snob och innovatör. Vi skulle ändå vilja säga att om vi 

har en punkare som exempel så är vår personliga tolkning och erfarenhet att hon inte byter stil 

speciellt ofta. Det fenomenet att konsumenten vill byta ut sin garderob så snart flera personer 

har kommit att använda samma stil eller likadana kläder är nog relativt starkt kopplat till 

trendkänsliga personer.   
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Journalister riktar sig sällan direkt till just denna lilla del av konsumenter som faktiskt är 

innovatörer, av den anledningen att det är allt för få som är intresserade av just den extrema 

looken i vårt land. Däremot borde det absolut kunna gå den andra vägen, det vill säga att 

journalisterna tar intryck från vissa få speciellt utvalda personer som sätter grunden för 

trender i Stockholm. Detta medgav också Ditte Lauridsen i intervjun med henne, fast då i ett 

sammanhang när det gällde val av kläder som hon skall köpa in till de butiker hon driver. 

Beslut om vad som skall köpas in till butiker i Stockholm görs i regel minst ett halvår i 

förväg. Vid denna tidpunkt har det ännu inte skrivits speciellt mycket om kommande trender i 

magasin och information riktad mot konsumenter. Modejournalistiken i kvällstidningar och 

även i modemagasin ligger endast några få månader fram i tiden. Majoriteten av konsumen-

terna kan inte ta till sig information om trender som ligger långt fram i tiden. Det är vad de 

ska inhandla den kommande månaden som är av intresse. Vi har ju dock inte fått detta 

bekräftat från journalister, men vi utgår från att även dessa precis som modeexperter och alla 

andra modeintresserade ofta ser på folket på stan för inspiration. 

5.4.3. Veblen 

Detta fenomen har ju många likheter med Snobeffekten då konsumenten vill vara unik i sitt 

val av produkt. Dock skiljer sig Vebleneffekten på så sätt att kunderna efterfrågar mer av en 

vara vid ett högre pris än vid ett lägre. Detta är något som enligt traditionella ekonomiska 

modeller inte ska vara möjligt och vanligtvis förutsätts motsatsen ske. I undersökningar ser vi 

helst kunden som rationell och prismedveten, vilken hon i detta fall är fast på helt omvänt sätt 

än väntat.  

 

Forskare har kartlagt vissa produkter som kan förknippas till denna teori. Vi vill dock här se 

till hur konsumenterna kan kategoriseras och hur medias roll påverkar denna effekt. Om vi 

tänker oss en konsument som efterfrågar en vara mer vid ett högre pris än vid ett lägre, kan vi 

då finna några bra anledningar till detta fenomen. Det kan vara att hon räknar med att kvalitén 

är bättre vid ett högre pris, men ett sådant antagande gör att vi inte ser kunden som smart och 

medveten om sina val. För om Vebleneffekten ska råda är ju fallet just så att konsumenten vill 

ha mer just på grund av att priset är högre. Vi antar här att så är fallet. Vilken anledning skulle 

då en konsument kunna ha för det? Jo, att visa upp varan verkar vara ett rimligt antagande, 

samt att de kanske vill uppnå en känsla av lyx, vilket inte behöver vara kopplat till att visa upp 

varan offentligt. Men precis som vid analysen av Snobeffekten ser vi ju enbart till vår 

målgrupp och vårt produktområde för tillfället. Vidare gör vi här ett antagande att 
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konsumenten i vår målgrupp som efterfrågar mer vid ett högre pris är ute efter att visa upp 

varan offentligt och visa att hon har råd med det dyraste.  

5.4.4. Spekulativ och irrationell efterfrågan 

Enligt klassiska marknadsföringstermer gäller det att genom marknadsföring finnas i kundens 

medvetande då han eller hon fattar ett beslut om ett inköp. I våra teorier har vi valt att 

beskriva två olika typer av efterfrågan som är relaterat till dessa grundteorier, nämligen 

kundens medvetna, spekulativa efterfrågan samt den irrationella, det impulsiva köpandet. Vi 

kan anta att båda dessa fall är förekommande hos våra respondenter. Men vi vill också säga 

att media har en medveten roll i detta.  

 

Vi kan börja med att se på modemagasins ofta förekommande tio-i-topplistor och måste-ha-

sidor. Dessa är ju tänkta att ge inspiration men även en direkt vägledning till kunden så att 

hon ska veta vad hon ska köpa. Det är direktvisande och tydligt. Kunden antas hämta 

inspiration från dessa och gå direkt till butiken och inhandla varan. Detta är dock inte mätbart, 

men vi vill göra en jämförelse med andra typer av mode och trender som syns i media. En 

person som säger sig gå på egen känsla och inte ta efter ikoner, hittar inspiration i tidningar, 

reklamer och från modevisningar. De köper sällan en exakt outfit eller ett klädesplagg utan 

omvandlar inspirationen efter egen smak. Konsumenter som ser en jättefin väska på Dolce & 

Gabbanas visning kan bli inspirerad av dess färg och modell, men få prioriterar att lägga den 

summan på en sådan lyxartikel. Som världen ser ut nu finns det alltid snygga kopior av 

bästsäljande väskor och kläder att tillgå. Detta gör att kunderna kan få en look som den på 

catwalken, fast med andra märken. Detta fenomen omskrevs i en artikel där journalisten 

citerar Maria Ben Saad (Strömquist 2005): ”Paris Hilton är unik som stilbildare. Hon är känd bara för att 

vara känd och ytan är bara lika med kopieringsvänlig ytlighet, vem som helst kan skaffa sig en Paris Hilton-look 

på H&M.”  
 

Medias mening med alla dessa modeartiklar, är ju först och främst att sälja tidningar. Men det 

finns ju även ett underliggande intresse i att kunderna ska köpa de kläder som de skriver om. 

En konsument läser det som hon tycker är intressant, men det måste även fylla ett syfte som 

inspiration till konsumentens egen klädstil och därmed shopping. Konsumenten har i stort sett 

väldigt mycket makt över vad som skrivs och vad som säljs. Återigen kan vi konstatera att 

konsumenten är den som besitter mest makt, journalisterna, ikonerna och modeskaparna får 

helt enkelt anpassa sig. 
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5.5. Spotlight teorin 

Här kommer medias roll verkligen till rätta. I denna teori kan vi tala om medias makt till viss 

del. Vi kommer här att diskutera kring ett exempel, vi tar en valfri modehändelse i USA, till 

exempel Gwen Stefanis klänning på MTV-music awards. Är det så att den väcker ett stort 

intresse hos modeskribenterna kommer många att läsa om den, se den på bild och kom-

mentera, risa eller rosa. Den kanske till och med kan få en plats på listan för de finaste 

klänningarna från den kvällen, eller en plats på listan över de fulaste. Har hon riktig tur 

kommer hon på ett omslag på en modebilaga, eller så skriver Elle om ”Så får du Gwens nya 

look för endast 2000 kronor”. På ju fler ställen vi ser bilden, läser om den eller blir påminda 

om den desto mer påverkar den oss. Vi kan antingen tycka att den är fin eller ful, men 

effekten av hur stor plats den får i vårt medvetna är beroende av hur många gånger vi ser den.  

 

Styrkan av intrycket är också viktigt, var klänningen väldigt speciell? Den kanske visade 

väldigt mycket hud eller drog uppmärksamheten till sig på annat sätt, till exempel när Lill 

Lindfors var med i melodifestivalen och tappade klänningen? En sådan händelse eller en 

outfit som verkligen berör oss medverkar också till en högre grad av påverkan. Det kan ju 

vara känslor också, kanske sjöng hon en ny låt som berörde oss och då minns vi den stunden 

och med den följer kanske klänningen.  

5.6. Identitet och självbild 

Utifrån Kapferers (1997) prismateori analyseras intervjuerna ur mottagar- och 

avsändarperspektivet först, med tonvikt på konsumentens reflektion och självbild vilket är 

mest intressant med avseende på uppsatsens syfte. Därefter knyter vi samman delarna genom 

kulturen och relationen, de perspektiv som för samman stilikonen och konsumenten.  

5.6.1 Avsändarperspektivet 

Personligheten och fysiken, avsändarperspektivet i prismateorin, handlar om de värden som 

stilikonen vill förmedla till konsumenten, den identitet som stilikonen själv kan påverka i 

hopp om nå fram till konsumenten. Den image som uppstår i konsumentens medvetande kan 

stilikonen aldrig kontrollera. Avsändaren kan bara förlita sig på att den identitet hon 

förmedlar påverkar konsumentens image i största möjliga mån.  

 

Personligheten kan sägas vara de innersta värden som stilikonen vill förmedla. I Jackie 

Kennedys fall handlar identiteten mycket om stil och elegans, en känsla av exklusivitet och 
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förfining. Intervjupersonen som lyfte fram Jackie Kennedy som den enda kvinna hon skulle 

kunna ta efter, hade tagit till sig budskapet på det sätt som är önskvärt för avsändaren. Hennes 

bild av Jackie Kennedy var ytterst konkret, hon hyllade hennes unika stil med Chaneldräkt, 

stora solglasögon och scarf i håret. Den kommersiella aspekten i att föra ut, och befästa en 

stilikon i konsumentens medvetande ska inte underskattas.   

5.6.2. Stilikonens karaktär 

Konsumenten har en tendens att koppla samman en stilikons karaktär och klädsmak. Ofta klär 

sig givetvis en stilikon på ett sätt som passar hennes sinne, men lika gärna kan det vara en 

rollprestation som bekräftar konsumentens uppfattning om en känd persons klädstil. Ett 

exempel är skådespelerskan Jennifer Aniston, känd från TV-serien Vänner, som nämns av 

flera av de intervjuade. Hennes stil beskrivs bland annat som snyggt enkel och stilren, en 

beskrivning som även skulle kunna beteckna hennes karaktär i serien. Här är det svårt för 

konsumenten att avgöra om det är privatpersonen Jennifer Aniston vars stil är inspirerande 

eller om det är Rachel Green, rollprestationen i Vänner, som är den egentliga förebilden. På 

samma sätt verkar de flesta av de intervjuade förvirrade om det verkligen är Sarah Jessica 

Parkers stil som fängslar, eller om det är Carrie Bradshaws i Sex and the City? Förmodligen är 

det en kombination, konsumenterna behöver en bild bakom stilen för att bli intresserade. En 

av intervjupersonerna formulerade det som att man inte är så intresserad av hur modellerna 

klär sig för de kan man inte relatera till, man har ingen uppfattning om deras personlighet. 

Konsumenten vill ha en image bakom stilen som de kan referera till, en bild som stämmer 

överens och kan smälta samman med klädstilen.  

 

Fysiken handlar mycket om att stärka de värden som du vill förmedla genom din identitet, 

ändras fysiken menar Kapferer (1997) att identiteten riskerar att förändras eftersom 

konsumenterna får andra signaler. Ett exempel är Paris Hilton, en av de intervjuade menade 

att hennes livsstil avspeglar sig i hennes klädsmak, på grund av associationerna med livsstilen 

blir kläderna attraktiva. Skulle Paris Hilton däremot bli brunett, engagera sig i välgörenhet 

och gå upp i vikt, blir associationerna mycket svagare och konsumentens intresse för kläderna 

skulle med stor sannolikhet sjunka. En annan respondent berättade att hon influeras av Kate 

Moss, vilket beror på att hon av tidigare erfarenhet tycker att Kate Moss klär sig snyggt. 

Denna uppfattning baseras enbart på ett antagande från respondenten, vilket är frånkopplat 

Kate Moss roll i media. Detta kan tolkas som att Paris Hilton har en svagare ställning än Kate 

Moss, eftersom Kate Moss roll som stilförebild verkar vara oberoende av vad hon gör som 
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person. Men, influensen kan vara lika stor i båda fallen, det finns ingenting som stödjer 

medias bild av Kate Moss som en starkare ikon. Den stora skillnaden ligger i livslängden som 

förebild, Kate Moss behöver inte upprätthålla en viss livsstil, vilket Paris Hilton måste för att 

leva vidare som den förebild hon är idag. Det enda som indikeras är att Paris Hiltons roll som 

stilförebild är mer instabil och att det är osäkert om hon kan behålla sin ställning i ett längre 

tidsperspektiv. I det avseendet har Kate Moss en fördel. 

5.6.3. Stilikonens lättillgänglighet  

Flera av intervjupersonerna framhöll Sarah Jessica Parker som någon vars image de gärna 

skulle vilja ha. Sarah Jessica Parker är välklädd utan att vara extrem, till skillnad från 

exempelvis Madonna som kan skifta radikalt mellan vitt skilda stilar. Detta stöder 

uppfattningen att det är lättare för konsumenten att identifiera sig med en enhetlig stil. Sarah 

Jessica Parkers (eller Carrie Bradshaws i Sex and the City, Sarah Jessica Parker har nästan 

kommit att förknippas med sin rollfigur) identitet står mycket för femininet och kvinnlig 

elegans. För många konsumenter finns det även något vanligt över henne. Hennes image hos 

respondenterna är någon som, när det kommer till mode och stil, vågar allt men som 

fortfarande går att relatera till. För att konsumenterna verkligen ska kunna ta till sig en 

stilikon, för att de aktivt ska påverkas i sin konsumtion, krävs det att stilikonens identitet är 

tillräckligt lättsmält eller stämmer överens med konsumenten ursprungliga värderingar. Om 

konsumenten inte kan ta till sig någons identitet, eller om hon känner att den image hon har 

byggt upp inte överensstämmer med grundläggande värderingar kan det finnas en risk att 

konsumenten känner sig hotad. Jämför med en av de intervjuade: ”Jessica Simpson känns 

genomkorkad, hennes image vill man inte ha även om hon klär sig snyggt”. Alltså kan i det 

här fallet en direkt koppling till stilikonen verka stötande för konsumenten.  

 

Därmed inte sagt att Jessica Simpsons image är i fara, de konsumenter som inspireras av 

henne har en annan värderingsgrund än de som exempelvis följer Kate Moss. Något som 

beror på vilken image som tilltalar konsumenten mest. Det kan till och med vara en fördel att 

vara tydlig i sin framtoning, till exempel Gabrielle Solis sofistikerat sexiga image i Desperate 

Housewives, eftersom det är större chans att man förmedlar en unikhet i konsumentens 

associationer till stilikonen.  
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5.6.4. Risk och identitet 

Det finns dock risker både med att nischa sig för mycket och att bli för bred. En person 

nämnde Madonna som exempel på dålig smak, hon menade att Madonna klädde sig snyggt 

men fel för sin ålder, vilket medförde att hennes stil blev smaklös. Flera andra nämnde också 

just Madonna som någon med tveksam klädstil. Konsumenterna känner sig i det här fallet 

förvirrade. Den identitet Madonna försöker förmedla går inte ihop med den image konsumen-

terna har av henne. Genom att inte profilera sig riskerar hon att tappa sin särprägel.  

5.6.5. Reflektion och självbild 

Enligt Kapferer (1997) är självbilden, hur konsumenten ser på sig själv, en av de viktigaste 

delarna i prisman. Flera respondenter såg en koppling mellan sin klädstil och sin personlighet, 

till exempel menade en av de intervjuade att hennes klädval visade att hon var flirtig och 

orädd. Vad vi är intresserade av att åskådliggöra är konsumentens förhållande till sin 

självbild, det sätt hon betraktar sig själv genom en klädstil som är influerad av någon känd 

person.  

 

En respondent beskrev sin stil som vanlig och erkände att hon hade en benägenhet att följa 

omgivningen. Hon kunde även utan problem räkna upp ett flertal Hollywoodkändisar som hon 

ansåg hade en attraktiv vardagsstil. Vad som är intressant är att hon, genom att medge att hon 

inspireras på ett direkt sätt av Hollywoodkändisarna, ser på sig själv som lite osjälvständig 

och feg. Någon som följer trenderna genom att ta intryck av andra och inte tillföra något själv. 

Kapferer (1997) menar att självbilden är vad konsumenten vill vara när hon använder 

varumärket, intervjupersonen vill vara trendig men är samtidigt medveten om att det kanske 

är för banalt att snegla på förebilder som hon vet klär sig ”rätt”. Denna uppfattning, att man 

inte bör ta efter kända personer i alltför hög utsträckning, märker vi att flera av 

intervjupersonerna delar. Att beundra och låta sig inspireras av en känd persons stil är 

accepterat, att däremot bli en efterföljare som köper kläderna så fort de dyker upp på 

stilikonen, ställer sig de flesta tveksamma till.  

 

En annan aspekt av självbilden framträdde under intervjuerna när en person lyfte fram Jackie 

Kennedys stil som en inspirationskälla, hon poängterade dock samtidigt att hon aldrig skulle 

ta till kopior för att uppnå den, trots att hon inte har de ekonomiska förutsättningarna att köpa 

den äkta varan. Här har konsumenten en tydlig uppfattning om sin självbild, hon ser sig själv 

som en person med stil och finess och medger utan förbehåll att hon beundrar Jackie 
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Kennedys stil. Dock skulle hon aldrig ta efter sin förebild, hennes syn på sig själv tillåter inte 

att hon använder sig av kopior. För henne innebär användandet av kopior ett sorts fusk, ett sätt 

att ljuga för sig själv och fördärva sin självbild. Något som inte går att förena med hennes syn 

på ”god smak” vilket hon eftersträvar i sin stil. På det sättet ser hon upp till Jackie Kennedy 

som stilförebild i ännu högre grad än vad hon är medveten om. Hon vet vad hon eftersträvar 

men då hon saknar medlen föredrar hon att avstå, därmed riskerar inte hennes självbild att 

förändras. Antagligen kan en sådan person mycket väl tänkas köpa Jackie Kennedys stil rakt 

av när hon får möjlighet, hennes säkerhet när det kommer till den egna självbilden är 

betydelsefullt då det kan ge ett direkt köpincitament även om det är latent. 

 

Enligt Kapferer (1997) är reflektionen hur konsumenten upplever att andra ser på henne när 

hon klär sig på ett visst sätt. Om konsumenten influeras av en stilikon kanske hon upplever att 

hon blir uppfattad annorlunda, att vissa värden eller egenskaper som man förknippar med en 

stilikon ”spiller över” till mottagaren eller konsumenten. En person talade om att hon förut 

ville ha ”de superlåga jeans som Britney Spears hade innan hon flippade”. På det sättet tog 

hon avstånd från en stilikon hon hade inspirerats av tidigare men vars image hade laddats med 

värden hon inte längre kunde identifiera sig med och hon istället ville distansera sig ifrån. 

Flera andra nämnde också just Britney Spears som exempel på någon med dålig klädsmak, 

hennes stil uppfattades som vulgär och det var inget intervjupersonerna ville bli förknippade 

med. Skulle man ta efter Britney Spears eller Christina Aguilera kan det leda till att man blir 

dömd på ett visst sätt, eftersom de flesta har en stereotypisk bild av hur de är delvis beroende 

på hur de klär sig.  

 

Kapferer (1997) talar mycket om att konsumenten har en tendens att generalisera reflektionen, 

vilket när det kommer till stilikoner har mycket med medias budskap att göra, det är 

exempelvis lätt att säga att Kate Moss klär sig bra utan att ha någon djupare insikt i hur hon 

klär sig. En av de intervjuade menade att hon skulle kunna bli influerad av Kate Moss just för 

att hon litar på att Kate Moss har en snygg stil, det är något hon vet sedan tidigare och hon har 

därför mer förtroende för henne som stilförebild. På sätt och vis har då konsumenten 

tillgodogjort sig den ytterst viktiga och kommersialiserbara uppfattningen att en specifik känd 

person klär sig smakfullt, oavsett vad hon sätter på sig. 

 

Kapferer (1997) är tydlig med att det finns en distinktion mellan reflektionen och målgruppen, 

där den senare kan vara mycket snävare än den förra. Nästan alla av de intervjuade beundrade 
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någon känd persons stil, men bara några få sa sig i realiteten bli influerade under 

köpprocessen av personen ifråga. Flera lyfte exempelvis fram Sarah Jessica Parkers stil, 

någon nämnde mer konkret en ballerinakjol Carrie Bradshaw hade på sig i Sex and the City, 

kjolen var fin men ”lite för extrem att ha på sig själv”. Paris Hilton nämns också som en 

person vars klädstil lockar, trots att hennes kläder är dyra och svårburna blir hennes stil 

åtråvärd då de representerar en livsstil. Här handlar det om reflektionen, hur ser andra på att 

jag tar efter den här kända personen?  

 

Nicole Richie nämndes som exempel på en känd person med snygg vardagsstil. Samma 

person som lyfte fram henne talade om att hon hellre tog efter Jessica Simpson än Nicole 

Richie, för att Jessica Simpson var mer lik henne själv utseendemässigt. I det här fallet ville 

personen identifieras med Nicole Richie, det var hennes reflektion. Men målgruppen var 

betydligt snävare och eftersom hon inte ”väger typ 35 kg” kunde hon appellera mer till Jessica 

Simpson. Likadant om man klär sig extremt. Flera nämnde Madonna som någon med snygg 

och häftig stil, om än ute efter att chockera och provocera. Men ingen nämnde henne som en 

stilikon att verkligen ta efter. Däremot talade flera om Sienna Miller som någon med en 

lättillgänglig stil. Någon ansåg till och med att hon var tråkig, men hennes stil var lättare att ta 

till sig och låta sig influeras av. Utifrån det kan man dra slutsatsen att Sienna Millers 

målgrupp är betydligt vidare än exempelvis Nicole Richies eller Madonnas.  

 

Å andra sidan ska man inte underskatta kraften i önskan att vilja tillhöra något men samtidigt 

vara medveten om att det inte går. Blir det för lättillgängligt kan konsumenten tappa intresset. 

Det finns en styrka hos de ikoner som verkligen gått sin egen väg och satt prägel på modet. 

Madonna har figurerat i medierna i snart två decennier, vilket inte följer trenden med de ”nya” 

stilikonerna. Ändå är det just Madonna som flera av de intervjuade tänker på i första hand, 

oavsett om de gillar henne eller inte.  

5.6.6. Kopplingen mellan avsändare och mottagare 

Kulturen kan vara det som särskiljer en stilikon från en annan. Kulturella koder hjälper till att 

föra in stilikonen i konsumentens medvetande, till exempel är Hollywood en viktig kulturell 

kod som ger konsumenten starka associationer.  
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Relationen är det som binder samman stilikonen och konsumenten, ett förhållande som kan 

vara långsiktigt och personligt. Identiteten avgör vad relationen mellan stilikon och 

konsument grundar sig i och bygger på.  

5.7 Förlängning av Identiteten 

Enligt Belk (1988) kan en människa förlänga sitt jag utifrån vilka vänner han har, vad han 

äger och vilket yrke han har. Gränsen mellan en förlängning av jaget och det verkliga jaget är 

flytande. 

 

I intervjuerna framkom det att flera personer tyckte att flera olika stilar speglade deras 

personlighet, det var en fråga om vilken situation man befann sig i. När man arbetade hade 

man en mer strikt stil, vilket flera av de intervjuade menade behövdes på grund av 

omgivningen. Arbetsplatsen innebar andra förväntningar på klädkoden. På det sättet 

fungerade de exempelvis mer konservativa kläderna på arbetet, som ett slags uniform och en 

förlängning av identiteten.  

 

Själva syftet med kläder var bland annat att känna sig snygg. Samtidigt som de flesta av 

respondenterna strävade efter att vara avslappnade och bekväma när de klädde sig i ett visst 

plagg, var det viktigt att man såg bra ut i det. Belk (1988) skriver i sin artikel om James teori, 

hur människan kan förlänga sitt jag med hjälp av materialistiska saker, att man formar sig 

efter de ideal som man vill uppnå. Kändisarnas glamorösa tillvaro utgör en lockelse och 

klädstilen blir för många en manifestation av denna tillvaro. De personer som hyllade dessa 

mer ouppnåeliga klädstilar var helt medvetna om det faktum att de inte skulle ha råd, eller för 

den delen skulle våga. Däremot blev de inspirerade, vilket kan ha tillräckligt stor påverkan på 

ett direkt köpbeslut. 

 

Viljan att tillhöra, till exempel en högre socialekonomisk klass, kan vara ett starkt 

köpincitament, kläder ses som ett bevis på hög inkomst men kläder kan även dölja det 

verkliga jaget. Om man köper en stil där man försöker efterlikna en känd person vill man på 

ett sätt köpa sig ett starkare jag. Kändisarna är snygga, rika och lever ett spännande liv, för 

många konsumenter utgör det en attraktiv dragningskraft. Det kanske inte är möjligt att köpa 

hela deras tillvaro, men om konsumenten har råd med en väska som hon vet att någon specifik 

känd person har burit, stärks jaget och självförtroendet. Har man inte råd att köpa Paris 

Hiltons klädstil kan man köpa ett substitut, exempelvis kopiorna på Hennes & Mauritz. På det 
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sättet utger man sig för att vara rikare än vad man i själva verket är. Kläderna döljer då det 

verkliga jaget. Det handlar hela tiden om vilken uppfattning andra har, konsumenten vet själv 

om att hon ”lånar” någons image men det hon är noga med är de signaler hon ger till 

omgivningen, dem kan hon påverka själv. 
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6. Slutsatser 
I detta kapitel presenterar vi de tydligaste och viktigaste sambanden som vi funnit. Vi 

förstärker dessa genom att visa hur de får stöd ur våra teorier och den insamlade empirin. I 

slutet av kapitlet har vi även valt att presentera några av författarna valda föreslag till vidare 

forskningsfrågor.  

 

Vi kan konstatera att media har en betydande roll i spelet om stilikonernas popularitet. Men 

det är viktigt att se att det alltid är konsumenten som avgör vem hon ser upp till eller tar efter. 

Visst har media den fria viljan att skriva om vem de vill, men de strävar alltid efter att sälja 

tidningar, TV-program med mera. Försäljningen är alltid beroende av konsumenten. Detta 

styrks med teorierna om ”Fashion adoption”, vidare styrks detta genom empirin där 

konsumenterna berättar att de följer varandra med vissa utvalda personer i spetsen. Dessa 

förebilder följs även av modeskribenterna, då de vet att det inte lönar sig att avvika från 

konsumenternas val av inspirationskällor.  

 

Vidare har vi funnit att stilikonerna är beroende av media. Vi har i intervjuerna med 

konsumenter fått bekräftat att de förebilder som målgruppen ser upp till idag nästan enbart är 

utländska. Dessa skulle inte nå fram till Stockholmsmarknaden utan media. Med bakgrund i 

spotlightteorierna kan vi här se hur närheten till internationella marknaden påverkar 

konsumenten, detta tack vara globalisering och ökat informationsflöde. Genom media känns 

avståndet till stilförebilderna mindre och även den tidsmässiga närheten blir tydlig. Vi kan 

också konstatera att journalister är de som besitter minst makt då de sällan kan välja att inte 

skriva om någon. De måste anpassa sig efter vad konsumenten vill ha. Därav följer att 

stilikoner är beroende av konsumenten. De kan vara hur stilfulla eller moderiktiga som helst, 

men om konsumenten inte gillar det blir de inte några förebilder. I empirin ser vi att 

konsumenterna har en viss anpassningsförmåga, många säger sig ta den informationen som de 

får från media som ”rätt” och vägvisande.  

 

Då konsumenten agerar efter ett Veblenbeteende, har media en viktig roll. Förutsatt att 

konsumenten köper mer vid ett högre pris för att visa omvärlden att hon har råd med denna 

produkt. Produkter i dessa situationer, skulle inte sälja om inte media var med och upplyste 

andra konsumenter om exklusiviteten på varan. I ett sådant fall leder medias exponering till en 

ökad Vebleneffekt och därmed ökad försäljning. 
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Vissa stilikoner är främst kända för sin goda smak och stil och personligheten kan enligt 

Kapferer (1997) frikopplas från deras status som stilförebild. I andra fall har image och livsstil 

större betydelse, inspirationen av kläderna kommer då som en följd av imagen. 

Konsumenterna är medvetna om den distinktionen men vi kan konstatera att de fortfarande 

inspireras av båda typer av ikoner. Det finns ett köpincitament i båda fallen. Dock kan vi 

konstatera att i de fallen då image har större betydelse är stilikonens status som stilförebild 

mer känslig för förändringar, klädstilen blir sammankopplad med personens aktualitet. Detta 

stöds av empirin. Till exempel har kända personer med tydlig image och som varit stilikoner 

tidigare tappat förtroendet hos konsumenten. Enligt Kapferer (1997) blir konsumenten 

förvirrad över vilket budskap stilikonen vill sända ut, reflektionen kan blir därmed en annan 

än avsändarens ursprungliga avsikt. 

 

Empirin stöder uppfattningen att en stilikons image inte bör vara för extrem för att kunna slå 

igenom stort. Konsumenterna vill ha någon de kan relatera till, en image som känns 

lättillgänglig. Det finns en underliggande värdering i att följa någon annan, genom att klä sig 

efter en viss mall skapar man sig en grupptillhörighet. Detta stöds av teorierna om förlängning 

av identiteten. Belk (1988) menar att signalera grupptillhörighet genom klädstil är ett sätt att 

förlänga identiteten genom ägande. Detta är också tydligt bekräftat i empirin. Kapferer (1997) 

menar dock att konsumenten inte alltid vill visa att hon följer efter denna mall, det finns ett 

egenvärde i att vara självständig. Även detta bekräftas i intervjuerna, flera av respondenterna 

erkänner att de inspireras av en stilikon men är ofta noga med att påpeka att de inte är låsta 

vid en specifik person. Att oreserverat ta efter någons stil är inte allmänt accepterat.   

 

Ytterligare framkom det i intervjuerna att graden av identifikation med stilikonerna hade 

betydelse för genomslagkraften hos konsumenten. Teorierna om självbildens betydelse 

bekräftas i empirin där konsumenterna i flera fall framhåller stilikoner som överensstämmer 

med bilden de har av sig själva.  
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Bilaga 1 - Intervju med Ditte Lauridsen (2005-11-01) 

Vilken roll har media i skapandet av en ny modeikon?  

Media har idag en jättestor roll när det gäller skapandet av stilikoner. Deras bilder som de 

publicerar, i tidningar som Aftonbladet, Expressen, NU, skvallertidningar och de olika 

stjärnorna på olika galor det är det som påverkar försäljning och hur människor klär sig idag. 

 

Det här nya som har kommit, med paparazzibilder på kändisar i deras 

vardagssituationer. Ger det ett starkare köpincitament när man ser hur de klär sig då 

än vanlig produktplacering i film? 

Det är stor skillnad. När man ser en paparazzibild på en kändis så vill man ha det också. De 

gillar en person för att de tycker hon är tuff och de gillar den trenden hon sätter, de vill ha en 

likadan väska eller liknande – beroende på vad man har i plånboken. Idag finns det väldigt 

många småmärken som gör kopior av de stora märkena. 

 

Vilken konsumentgrupp tror du påverkas mest av stilikoner? 

Tjejer framförallt och tjejer som är intresserade av mode. Gillar färg och form. 15-55. Många 

55 åringar lyssnar på Ebba. De kan komma in i butiken och fråga efter volangkjolar för att 

Ebba skrev om det i den senaste krönikan. Väldigt stor åldersgrupp som påverkas. 

 

Själva modeintresset, hur tror de det påverkar? Om man är mycket intresserad kanske 

man snarare tittar mycket på modevisningar och designers? 

Om man är en fashionista lusläser man modetidningar från hela världen italienska Vogue. Jag 

tror inte att det är så många fashionistas som skulle erkänna att de tittar på stilikoner. Det är 

inte tufft att titta på Sienna Miller och sen skapa den trenden. Men man tar och lånar ofta från 

varandra olika delar. Ser man en modevisning kanske man fastnar för en detalj. Ser man då 

denna detalj på sin favoritskådespelare då tycker man själv att fan man hade rätt bra koll när 

man såg den där modevisningen. Den där röda bollen som jag såg där det hade Olsen också i 

senaste skvallerblaskan, det måste jag ha. Allting påverkar varandra. 

 

Sofi och Ebbas modereportage, om du jämför med Elles? Har moderapporteringen 

förskjutits från modevisningar till att handla om vad kändisar sätter på sig? 

Sex and the city, när det började gå. Fokuserade mycket på singeltjejen som jobbar hårt och 

går ut mycket, modet är centralt. I den tv-serien fokuserar man mycket på skor, väskor och 
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märken och kläder. Läser man svenska Elle, deras modebibel, så har det inte varit särskilt bra 

de senaste åren, de har inte kommit med någon konkret detalj man måste hade har varit 

väldigt utspridda till att gälla många olika stilar. Folk som är intresserade av vad som händer 

inom mode har blivit väldigt förvirrade. Man bara, gud var är det som egentligen gäller, man 

kan ju inte köpa allt det här. Det är ju mycket lättare att ta till sig en bild av Sienna Miller när 

hon har ett par shorts, en väst och ett långt guldhalsband för det är så enkelt att ta efter. De här 

trendbilagorna handlar om så stora saker, modet förut handlade mer om nu är det inne med 

rosa etcetera. Nu handlar det mera om vilken grupp man vill tillhöra. Om du vill tillhöra 

kanske partyligan runt Stureplan kanske du vill se ut som Paris Hilton och Nicole Richie. Om 

du vill vara tuffare och mer alternativ kanske du vill ha New York looken och se ut som Mary 

Kate och Ashley Olsen, de här systrarna från New York. Det är inte bara en modetrend som 

gäller, utan det handlar om vem du vill identifiera dig med.  

 

I artikeln nämner du Kate Moss som den stora stilikonen och Paris Hilton som hennes 

motpol. Tror du att det är så i verkligheten, att kvinnor tar efter Kate Moss istället för 

Paris? Eller är det till stor del media som skapar den uppfattningen? Kvinnor kanske 

egentligen tar efter Paris eftersom det är en betydligt lättare stil att kopiera? 

Jag skulle nog inte säga att det är lättare att kopiera Paris Hiltons stil. För att få till en riktig 

Paris Hilton look krävs lika mycket som Kate Moss look. 

  

Paris Hiltons stil handlar mycket om vad som finns i plånboken, är inte Kate Moss stil 

mer innovativ? 

Om man har mycket pengar i plånboken, det indikerar inte att man kan köpa en känsla för stil. 

Självklart kan man anlita en superbra stylist men när det kommer till att bära upp en stil, för 

att bära upp kläderna på det sättet som Nicole Richie och Paris. Man måste kunna utstråla 

någonting i de också, kläderna börjar leva när du tar på dig dem. Det är lika svårt att kopiera 

PH som Kate Moss men jag förstår vart du vill komma, PH kanske sätter på sig en turkos 

klänning, en stor päls i rosa och ett par strasskor. Kate Moss kanske tar lite mer 

undercovermärken, kända märken som man kanske inte ser på modevisningarna men som 

fortfarande är väldigt dyra att köpa. Men den looken är ju lite mer bohemian chic, den är 

kanske lättare att få ihop med secondhandkläder. Det är inte så lätt att gå in i en secondhand 

affär och hitta en Paris Hilton klänning.  
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Tror du att Kate Moss roll som stilikon kommer att ifrågasättas efter den senaste tidens 

skandaler? I så fall hur? 

Absolut, hennes roll är redan ifrågasatt idag. Hon har förlorat flera stora modeuppdrag och 

folk tar avstånd från henne. Det är bra men samtidigt känns det lite töntigt, inom modevärlden 

och på den nivån hon är på knarkas det mycket, det förekommer knark på de flesta håll. Det 

känns lite som dubbelmoral tycker jag. Jag tror att hon kommer att göra comeback I vissa 

kretsar tror jag tom att hon har blivit ännu hetare, något av en outsider. Många förknippar 

fortfarande modevärlden med sex, drugs and rock and roll. Ofta de som går ut väldigt mycket 

lever kanske inte så sunt liv och kan identifiera sig med en sån stil. En stilikon som inte älskas 

av den stora massan kan gå hem hos en mindre skara som tycker hon är lite tuffare än vad hon 

var när hela folket gillade henne.  

 

Vad tror du är det som gör att vissa alltid verkar få stämpeln ”dålig smak” när andra 

ständigt toppar bäst klädda listorna trots att deras klädstil uppvisar många liknande 

drag? Hur mycket påverkar deras framgång? 

Media tittar mycket på varandra, om någon säger dålig smak, då tror jag att man kikar lite och 

ja säger de så då tycker vi det med. Man följer varandra, alla kopierar varandra. Och om en 

stor tidning, som franska Vogue tycker någonting om en stilikon kanske franska Elle hänger 

på, för de har sett att det är den här tidningen som har blivit bra, de tycker att den här 

skribenten har bra koll. Sen finns det självklart big nonos, när man ser vissa foton, ibland 

kanske bara vissa vinklar, där man tänker oj vad kläderna inte klär henne.  

 

Allting hänger ihop, media kanske tycker att någon inte är lika stor längre och då blir ju inte 

den personen en lika stor förebild längre, den sjunker. Det är lättare att hacka ner på den, även 

dess klädstil, än någon som är jättepopulär som alla älskar för att den är så duktig på det den 

gör. Det säger sig självt lite, till exempel Jessica Simpson som fick all uppmärksamhet med 

sin tv-serie och så, på samma gång blir hon omtalad för sin klädstil. 

 

Vad tror du är det som gör att vissa, trots framgång, inte blir stilikoner, till exempel 

Julia Roberts? 

Det är för att de inte är intresserade av mode vilket märks i media till exempel Julia Roberts. 

Om man däremot ser en stjärna som verkligen försöker hänga med, blir det ju något helt 

annat. Å andra sidan kanske Julia Roberts är intresserad men det märks inte… Paris Hilton 

älskar att fotograferas, hon älskar kläder att synas. Hon har till exempel sagt att hon aldrig 
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klär sig i samma plagg två gånger. Det blir ju otroligt roligt för fotograferna och alla 

modetidningar att kommentera och fotografera. Det är ju hela tiden någonting nytt som 

händer, det gör henne intressant. Alltså, hon leker ju med det här, hon gillar ju ändå att stå i 

rampljuset, annars skulle man ju aldrig göra så mycket åt sin situation. 

 

Vad tycker du kännetecknar en stilikon? Vilka egenskaper har en stilikon som verkligen 

står ut från andra? Till exempel Sienna Miller, vad har hon som är så unikt? 

Vad som gör en stilikon, är framförallt ett brinnande intresse för kläder och fashion. Man kan 

kombinera både second hand och dyra plagg så att det ser coolt och läckert ut. Man kan ta 

dyra saker och göra samma sak. En stilikon lägger ner själ och engagemang i hur hon klär sig. 

Stilikoner kan även vara folk som inte är så kända, det kan vara folk som man ser ute i 

klubbvärlden hela tiden men som utmärker sig hur de klär sig hur de ser ut och vilken 

utstrålning de har. Sen kanske de inte alltid behöver vara väldigt utmärkande, att de ska var 

klädda i gult från topp till tå. Det kan vara väldigt diskreta välgenomtänkta små detaljer som 

gör att hela outfiten blir väldigt schysst och hon utstrålar någonting som inte andra gör på det 

stället, nästa gång man ser henne kanske hon ser helt annorlunda ut men lyser upp stället igen. 

Det är en riktig stilikon. 

 

Vilka tycker du är de största stilikoner idag? 

Sienna Miller (Hippiechic bohem), Ashley och Mary Kate Olsen (lite mer bohemian än hippie 

chic, det ska verkligen inte se dyrt ut men allting de har på sig är svindyrt), det här är 

stilikoner på sitt sätt i varje grupp. Paris Hilton och Nicole Richie för alla jetset tjejer, 

St.Tropez, som gillar att gå ut och festa. Givetvis Kate Moss, Kate Moss och Sienna Miller 

tilltalar lite samma person, deras stil är liknande. 

 

Vilka stilikoner finns det i Sverige, tycker du? 

Inga, det finns ingen riktig stilikon i Sverige. Ingen har en sådan unik stil, endast såna som är 

ute i vimlet, jag kan inte namnge de det är inga man känner till. Bland kända personer finns 

det inte, det är utländska influenser som gäller. Kanske Madeleine Bernadotte (skratt). 
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Bilaga 2 - Intervju med Susanna Strömquist (2005-11-16) 

Vem skulle du säga är dagens största mode/stilikon? 

Jag tror att det är signifikant för just idag att det finna jättemånga stilikoner. Det är det som, är 

modet just nu, att vi har massa olika stilar och referenser. Det här retrotrenden som varit sedan 

någon gång på 90-talet håller på att kulminerar nu, det är det här att alla tittar bakåt och hittar 

referenser. Och vi har alla blivit mycket mera kunniga när det gäller både att, vad ska man 

säga? Att hitta en exakt stil på en kändis, till exempel ”Greta Garbo-stilen” eller Elvisstilen. 

Eller vad det nu kan vara, det är lite så vi pratar om mode idag.  

 

Menar du att det är mycket gamla ikoner som kommer upp igen nu?   

Definitivt, det är jättemycket referenser till gamla ikoner.  

 

Är det ikonerna eller stilen? Är det ”nya” ikoner med en retro stil? 

Inom mode så pratar man ju gärna om gamla stilikoner som på sin tid satt starka avtryck. 

Dom hittade sin egen stil och influerade samhället i sin tid och som nu influerar och inspirerar 

samhället idag. Sen finns det ju självklart ett helt gäng med unga tjejer idag som också 

influerar med sin stil. Men det är lite det, att det finns inte en stilikon som definierar just den 

här perioden. Utan det är mångfalden.  

 

Kan du nämna någon eller några av de samtida? 

Kate Moss är ju definitivt en, det beror ju också på hur ni definierar stilikon. Om man ser 

inom modebranschen så är det helt andra ikoner som gäller än vad som gäller för en 14-åring i 

Stockholm.  

 

Vår målgrupp är en ung kvinna i Stockholm, 20-30 år, på väg ut i karriären…. 

Då är det väl dom här tjejerna som syns i tidningarna helt enkelt som blir förebilder, jag kan 

inte kalla dom stilikoner direkt… men dom influerar med sin klädstil. Det är ju det man ser 

oftast som påverkar en. Ser du Sienna Miller på var och varannan bild så fastnar du för det.  

 

Vad tror du är det som gör att vissa alltid verkar få stämpeln ”dålig smak” när andra 

ständigt toppar bäst klädda listorna trots att deras klädstil uppvisar många liknande 

drag?  
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Ja, det där har ju med känsla för färg och form att göra självklart. Vissa har talang för att klä 

sig snyggt. Andra har inte det… precis som en talang för att måla eller laga bilar eller vad det 

kan vara… Vissa tar på sig kläder och det ser väldigt rätt ut. Dom hittar grejer som passar, 

och accessoarer som passar, dom får ju till det. Medan andra kan ha samma kläder och bara 

inte lyckas.  

 

Hur tror du livsstilen påverkar? 

Inte hur de ser ut i sina kläder. Men däremot så påverkar ju livsstilen vilket genomslag dom 

får i media. Självklart! 

 

Finns det alltid ett nyhetsvärde i det som skrivs om mode/stilikoner? 

Någon har ju gjort den bedömningen uppenbarligen om det hamnar i tidningen.. att det har ett 

nyhetsvärde, eller läsvärde.  

 

Det skrivs inte bara om någon för att hon kommit i en jättesnygg klänning? 

Det finns väl den typen av tidningar som gör så. Jag tror att det är rätt många tidningar som 

har små, till och med återkommande inslag som dagens eller månadens stilikon, det är ju 

väldigt vanligt.   

 

I din artikel i SvD i augusti nämner du Kate Moss som den stora stilikonen och Paris 

Hilton som hennes motpol. Vem tror du att unga kvinnor i Stockholm 20-30 år tar efter 

Kate eller Paris?  

Det beror på vem man är, vi utgår ju alltid från oss själva och hittar en förebild som på nåt sätt 

motsvara den bild som vi vill ge av oss själva. Det handlar ju hela tiden om vilken image man 

vill skapa.  

 

Om du skulle öppna en klädbutik här vid Mariatorget och du fick välja att ha 

produkter från Paris Hiltons eller Kate Moss garderob, vad skulle du välja, vad tror du 

skulle sälja bäst? 

Det är ju två olika saker, vad jag skulle vilja sälja och vad jag tror skulle sälja bäst, haha… 

Men Paris Hiltons garderob skulle absolut inte sälja för det är alldeles för dyra kläder så klart, 

men om man skulle göra kopior av det… eh, så tror jag det är mer kommersiellt. Jag vet 

faktiskt inte, jag har ingen aning… 
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Det är väl det som är lite kittlande med Paris Hilton. Hon har en helt odefinierbar stil. Hon har 

ingen stil, hon är typiskt den tjejen som hoppar på en ny trend och köper att helt kitt av 

Chanel eller vad det kan vara… som är en trend just då. Hon tillför ju inte det där lilla egna 

som en vad jag kallar stilikon gör. Men hon är ju självkart en förebild, det är bara och titta på 

alla tjejer som köpte Chihuahua... Där har hon influerat jättestort.   

 

Hur skulle du definiera en stilikon? 

Det är som jag sa… det beror på, stilikon som ord har ju ingen absolut betydelse. Det beror på 

hur man själv väljer att definiera det. Man kan ju kalla Paris Hilton för stilikon om man vill. 

Om man bara är ute efter det att hon ska influera andra, hon är väldigt lättkopierad. Jag tror 

det var Maria Ben Saad som sa i den här intervjun, att en äkta stilikon är ju någon som hittar 

sitt eget uttryck, någon som bidrar på något spännande sätt. Det ska heller inte gå att kopiera 

rakt av. Man kan inte gå och köpa exakt hennes outfit, utan det är en stil. Den ska se lika rätt 

ut oavsett om hon rycker åt sig något på Top Shop eller något från Chanel. Det har ju med den 

här känslan eller talangen för att klä sig att göra. Det får gärna också influera till egna 

tolkningar, snarare. Ta till exempel Boy George i början av 80-talet som inspirerade modet 

jättemycket, men man kunde aldrig köpa en hel Boy George outfit. Man fick sätta ihop sina 

egna plagg och sy sina egna små puffbrallor…  

 

Är inte det lite så med Paris Hilton då? Man ser ju många tjejer som går med en lite 

hund på armen, man kan ju se ve, det är som dom vill imitera... 

Det tror jag har med ålder att göra också, det är unga tjejer som inte hittat sin stil, som har en 

osäkerhet och vill hitta någon att basera sin stil på och imitera. 

 

Det var ju många som inspirerades av madonna i början på 80-talet, på nåt sätt så söker man 

sin stil genom andra. Det är ju helt naturligt, men det som har hänt nu, skillnaden till varför 

det har blivit så otroligt stort, det är media… eller att världen ser annorlunda ut. Vi får så 

otroligt mycket influenser hela tiden, madonna syntes på några bilder på 80-talet, hade man 

tur fick man se hennes musikvideo… men nu kan vi se Paris Hilton över allt idag.  

 

Hur stor roll anser du att media har i framtagandet/eller bortglömmandet av en 

stilikon? 

Media är ju jätteviktigt självklart, du kan ju aldrig bli en stilikon om du inte syns 

någonstans…  
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”All PR är positiv PR”, tror det att det gäller/stämmer för mode och stilikoner?  

Ta Kate Moss till exempel, kommer denna stora skandal gynna eller missgynna hennes 

symbolstatus?  

Eh… Det är ju inte det just nu i alla fall.  

 

Men det kanske ger henne en touch, och en chans till fortlevnad? 

Ja, det är jättesvårt att säga, man ska ju komma ihåg att det är bara vanliga människor, som 

gör sina misstag precis som vi andra, fast det hamnar i tidningarna världen över. Det är ju ofta 

inte uträknat, det är inga PR-kampanjer…  

 

Vad tror du är ”bäst” för en stilikon, inte vara omskriven över huvud taget eller vara 

med på listan för sämst klädda? 

Jag vet inte… hm… 

 

All PR är bättre än ingen PR? 

Ja, det är möjligt… Jag tror att det är väldigt få som har som ambition att vara stilikon. Det är 

något som andra väljer så klart… Det finns något som heter ”the Best Dressed List”, som 

startade i USA på 40-talet av en kvinna. Som varje år utnämner de bäst klädda.. Och hon fick 

alltid massa brev från folk som sa: Min fru klär sig mycket bättre än hon och hon…. Och då 

svarade hon alltid att det är mycket möjligt att din fru skulle kunna toppa den här listan, MEN 

då måste hon synas. För det är ju det som är själva grunden, att folk ser en… annars kan man 

ju inte influera någonting. Det är därför det är lite diffust också, dom tjejerna som syns 

mycket i media idag, blir automatiskt utnämnda till stilikoner. Just därför att dom faktiskt 

påverkar i och med att dom … vi ser dom hela tiden. Därmed är det inte sagt att dom har 

någon bra stil eller är originella utan det är bara på grund av själva masspåverkan. Och så har 

dom ju också blivit kallade stilikoner, jag vet inte varför riktigt för det är ju inte det dom är.  

 

Oftast så är dom ju ”trendenligt” klädda, men om dom skulle klä sig i en helt annan stil, 

tror du dom skulle påverka trenden som kommer? 

Självklart, allt influerar alla. Även modeskaparna tittar ju runtomkring, så kommer det någon 

som är väldigt originell och har en look som känns relevant så är det många som plockar upp 

det.  
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Vem tar efter vem, modeskaparna eller en äkta stilikon? 

Det behöver inta vara någon som kommer först, jag tror att det är en kombination, det är ju så 

här att den som har en unik stil har ju en egen vision om hur man vill profilera sig så plockar 

ju också den personen här och där. Alternativt kan det ju vara en person som hittat en 

modeskapare som har samma tanke, där de då inspirerat varandra.  

 

Det som skrivs i media i Sverige, kommer det från andra länders tidningar eller hur 

fungerar det? Är det samma personer som är mest omskrivna i Sverige och USA till 

exempel? Vad tar svensk media efter? 

Modevärlden är ju helt internationell, svenska journalister och amerikanska går ju på samma 

visningar och ser vem det är som sitter på Front Row så att det är ju samma för alla länder. 

Det samma gäller till exempel Oscarsgalan, det finns vissa stora internationella tillställningar 

som är viktiga modemässigt där världspressen är…  

 

Om det skulle komma någon birollsinnehavare från någon liten okänd film på röda 

mattan med jätte snygga kläder och schysst stil, skulle det verkligen skrivas om henne 

då? 

Det tror jag säkert, det finns ju tidningar som bara rapporterar om mode på röda mattan så det 

tror jag absolut, det beror ju på vilken tidning det är såklart.  

 

Ett annat sätt att se på det här är ju företag som använder kändisar för att förstärka sina 

varumärken… 

 

Ta till exempel Sara Jessica Parker, hon var ju väldigt het för några år sedan och är väl 

fortfarande lite idag… men hon har ju gått ut med att hon aldrig skulle köpa dom 

kläderna själv…. Hur tror du det påverkar konsumenten? 

Jag tror inte att det spelar någon roll... vi är ju så bildade idag så vi vet ju hur det fungerar. Jag 

tror att dom flesta genom skådar sånt där ändå. Så det spelar ingen roll, det är inte det som är 

det viktigaste. Det som spelar roll är om man tycker att det är snyggt eller inte. Om det är på 

henne som person eller som artist … Sen så står det ju väldigt mycket i media som inte är 

sant… 
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Vad tror du att konsumenten ser efter och tar efter från tidningar? Är det top tio 

listorna eller modereportage? Vad tror du är det ”nya”, dvs. vad påverkar konsumenten 

mest? 

Jag tror att det är en helhet, om du bläddrar igenom en tidning så får du ju lite av varje. Men 

jag tror att det är lättare att ta till sig paparazzibilder. Det är lite mer spännande. Någon flashig 

reklambild är inte lika intressant. Den stannar men inte och tittar på länge men en sida fylld 

med halvsuddiga bilder är kanske mycket roligare.  

 

Finns det någon svensk känd person som du skulle kalla stilikon eller förebild? 

Det skulle väl vara i musikvärlden skulle jag tippa på… Vad jag kan komma på, det är svårt 

att hitta någon svensk stilförebild just nu men Nina Persson är ju… synt ju ofta i sådana 

sammanhang. Hon har en stil som många eftersträvar.  Hon är väldigt intresserad av mode så 

där…  
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Bilaga 3 - Intervjuer med konsumenter 

Här presenteras de frågor som vi utgått från vid intervjuerna med konsumenterna. Som 

beskrivet i uppsatsen har flertalet följdfrågor uppkommit under intervjuernas gång, dessa 

presenteras inte här. Vid intervjuernas start frågade vi dessutom respondenten om ålder samt 

sysselsättning. (Fullständigt material finns hos författarna)  

 
Vad är din största input för trender, den källa som inspirerar dig mest?  
 
Vad är det du ser efter och tar åt dig av när du läser ett modemagasin? 
 
Tänker du på vem som skrivit det? Finns det något modemagasin eller någon speciell skribent 
som du verkligen ”lyssnar” till eller tvärt om?  
 
Vilket syfte vill du att dina kläder ska uppfylla, förutom att hålla dig varm och torr?  
 
Skulle du säga att ditt sätt att klä dig speglar vem du är? Vilka värden/egenskaper försöker du 
uttrycka genom ditt sätt att klä dig? 
 
Finns det någon speciell känd person som du gillar klädstilen hos? 
 
Kan du nämna något denna person har haft på sig? 
 
Är det något du skulle kunna/vilja ta efter och/eller låta dig influeras av? 
 
Om ja… 
 
Har det stor betydelse? Tror du att din klädstil skulle vara annorlunda om du inte blev 
inspirerad av nämnda eller andra förebilder? 
 
Finns det någon speciell känd person som du inte gillar klädstilen hos? Varför ? 
 
Finns det någon känd person som du menar har en unik stil? På vilket sätt? 
 
Har du någon gång köpt något för att du sett det på en officiell person, i så fall vad och på 
vem såg du det?  
 
Hur vill du bli uppfattad genom din klädstil? 
 
Finns det någon känd persons framtoning/image som du skulle vilja ha?  
 

 
 
 
 
 


