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Abstract : Finnish fashion has never been a favoured topic in fashion media. From its short history, 

Finnish fashion is mostly known from the patterned Marimekko fabrics and the nations frenetic use 

of track suits. As recent studies and developments show this is all changing as Finland is slowly 

catching up to its neighbour country Sweden. Helsinki, the capital of Finland, is the center of this 

new expansion and in this paper I aim to look into the way the city is represented through by 

streetstyle blog hel-looks. My research consists of a semiotic analysis on a sample of four 

streetstyle photographs from the blog in 2011 as well as hermeneutic analysis on an interview with 

hel-looks founder Liisa Jokinen and an extensive source of literary material concerning fashion and 

Helsinki. My further purpose of this paper is to question hel-looks representation of Helsinki in 

order to bring up the question of how to relate to the image of the city created by the looks of the 

people represented as well as the question of how realistic the streetstyle photography is in its 

depiction. By approaching the different looks with a starting point of interpreting clothes as 

communication objects that mediates meaning like a language I could find out that one of the most 

significant messages my sample conveyed of Helsinki was the unique way of mixing a individual 

style in a modest way. My analysis implicates that besides features like functionality this is how 

hel-looks represents Helsinki as a fashion city. Furthermore my analysis points out that this 

representation cannot be taken as a reflection of reality since it’s a highly constructed image. In 

conclusion I hope my report will highlight that this area requires further studies in order to define 

Helsinki as a fashion city.

Keywords: Helsinki, representation, streetstyle, hel-looks, Finnish fashion, nationalism, fashion 

photography, communication, semiotics, streetstyleblog. 
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1.0 Inledning

Norden har fått  allt mer uppmärksamhet i modevärlden under de senaste åren. Det pratas om det 

svenska modeundret och om det modemedvetna svenska folkets stil. Stockholm omnämns som 

modestad bland andra storstäder som New York och London.1 Det råder ingen tvekan om att det är 

Sverige som är loket i det nordiska modetåget. Men för att inte glömma bort tågets andra vagnar vill 

jag undersöka Sveriges östra grannland Finland och mer specifikt dess huvudstad Helsingfors. 

       Det  finska modet har sällan nått  stora rubriker i den internationella modepressen om man 

bortser från Marimekkos randiga och blommiga tyger samt det finska folkets träningsoveraller som 

nästan fått kultstatus.2 Jämfört med den svenska stilen och modedesignen har det finska klädmodet 

inte ännu en lika tydlig och stark röst även om finsk design inom till exempel inredning och 

arkitektur har fått  mycket  erkännande. Under de senaste åren har det finska modet dock tagit några 

försiktiga steg framåt och expanderat.3 Flera företagsamma unga personer har satsat på mode och 

grundat egna små modeföretag vilket speciellt syns i Helsingfors.4 Modejournalistiken i finsk press 

har även allmänt ökat nämnvärt  och fick ett nytt tillskott i form av den finska versionen av Elle år 

2008.5  Ett tecken på framsteg, ambition och kunnande inom design i Finland är utmärkelsen av 

huvudstaden Helsingfors till World Design Capital 2012 i november 2009.6 

      I mitt  uppsatsarbete ska jag titta närmare på hur människorna i designhuvudstaden klär sig. Mitt 

intresse för detta arbete har sakta vuxit fram då jag för två år sedan bytte ut gatorna i Helsingfors till 

gatorna i Stockholm och märkte att det finns en skillnad mellan hur folket i de båda huvudstäderna 

klär sig. Genom de stilar jag sett på gatorna i Stockholm har jag fått uppfattningen om att  det 

svenska klädmodet karakteriseras av stilrena drag, elegant enkelhet och minimalism samtidigt  som 

folket ofta klär sig trendigt och likformigt. Jag ansåg att detta skiljde sig en del från de klädstilarna 

som rör sig i Helsingfors. Sedan jag upptäckte denna skillnad har jag försökt sätta fingret på vad 

skillnaden egentligen är. Mitt modeintresse har mycket att göra med modets kommunikativa 

funktion och eftersom jag själv är finländare är det intressant för mig att se hur Helsingfors är som 
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1 Karin Falk, Det Svenska Modeundret (Stockholm: Norstedts,  2011), s. 27.

2 Anne Veinola, ”Pääosassa Suomalainen Muoti” i New Arrivals 15 Finnish Fashion Designers (Helsingfors : Lönnberg Print&Promo, 2007) s. 4.

3 Ibid.

4 Gina Theman, ”New Arrivals in Finnish Fashion - looking in: Altering Fashion, Finnishness and Cultural Meaning” (Stockholm: Stockholms 
Universitet, Centrum för Modevetenskap, 2008), s. 10.

5  Ville Petteri Lehtinen, ”Muotiin tuomitut? Shoppailu ja vaatteiden kulutus helsinkiläisten nuorten aikuisten identiteettiä 
viestintämuotona” (Helsingfors : Helsingfors Universitet, Institutionen för kommuniktionslära, 2001), s. 38.

6 http://www.worlddesigncapital.com/world-design-capitals/future-capital/ 7.12.11 kl.10.28 WCD är ett initiativ av the International Council of 
Societies of Industrial Design, en internationell organisation med syftet att värna och främja designindustrin och som ger utmärkelsen WCD vartannat 
år.   

http://www.worlddesigncapital.com/world-design-capitals/future-capital/
http://www.worlddesigncapital.com/world-design-capitals/future-capital/


modestad. Min bakgrund som studerande i medie - och kommunikationsvetenskap har även styrt 

mitt val att studera ett mediematerial, som i det här arbetet består av streetstyle bilder från den 

finska streetstyle bloggen hel-looks. Vi lever i en tid där begrepp  som ”det svenska modeundret” har 

skapats i försök till att manifestera svenskt mode som en gemensam föreställning som fungerar 

effektivt som marknadsföringsknep såväl inom Sverige som internationellt.7  Det är därför jag som 

finländare anser att det är motiverat att försöka förstå och tolka hur en liknande bild skapas av 

Helsingfors som är centrum för finskt mode. Att hel-looks är en viktig del samt har en stor effekt på 

denna process markerar den uppmärksamhet de fått såväl inom Finland som internationellt.8 

Bloggen har nästan nått en slags kultstatus och gett upphov till liknande projekt för andra finska 

städer som t.ex Turku Looks och en motsvarig blogg lande-looks som tar bilder på det finska folkets 

stil ute i landet.9 Mitt arbete är även relevant  ur en modevetenskaplig synvinkel eftersom det finns 

en forskningslucka kring detta ämne i Finland. 

1.1 Syfte och frågeställning

Uppsatsens syfte är att se hur Helsingfors representeras som modestad genom streetstyle bloggen 

hel-looks ögon. Genom att se klädmode som ett språk och icke-verbal kommunikation skall jag 

försöka ta reda på vad ett urval av fotografierna på hel-looks via kläderna säger om Helsingfors stil. 

Denna tolkning av streetstyle bloggen som ett kulturellt uttryck kan ge ökad förståelse för vilken 

föreställning Helsingfors eller till och med Finland har om sin modeidentitet under året 2011. En 

analys av bilderna jämfört med andra samtida källor och utsagor om finländsk kultur, design, 

konsumtion och mode kan ge ledtrådar till hur hel-looks skapar en representation av denna 

modeidentitet för Helsingfors. Syftet är även att  ifrågasätta den bild som skapas och den historia 

som berättas av hel-looks. Mitt syfte har lett mig till att ställa följande frågor till mitt material: 

- Hur vill hel-looks representera Helsingfors som modestad? 

- På vilket sätt  kan en semiotisk analys av bilderna visa exempel på hur personerna på hel-looks 

representerar Helsingfors?

- Hur ser dialogen om Helsingfors modeidentitet ut mellan hel-looks och andra samtida utsagor om 

mode och Helsingfors? 
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7 Falk, s. 27-39.

8 http://finland.fi/Public/default.aspx?contentid=163412&nodeid=37598&culture=en-US 14.12.11 kl.11.14

9 http://landelooks.wordpress.com/ 6.1.2012 kl.14.14

http://finland.fi/Public/default.aspx?contentid=163412&nodeid=37598&culture=en-US
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1.2 Material och avgränsning 

Nedan kommer jag presentera mitt material och avgränsning för denna uppsats. 

1.2.1 Bildmaterial

Uppsatsens visuella forskningsmaterial är fotografier tagna på människor på gatan i Helsingfors för 

att  fånga upp deras klädsel för dagen. Bilderna jag kommer att studera finns på webbsidan hel-looks 

som är en streetstyle blogg från Helsingfors.10 Bloggen startades i Juli 2005 av Liisa Jokinen och 

Sampo Karjalainen som med sina bilder vill dokumentera individuella och unika stilar.11  Sedan 

starten av bloggen har de publicerat över 1200 bilder.12  Eftersom jag är intresserad av att se hur 

klädmodet i Helsingfors ser ut idag kommer jag att fokusera på bilder från året 2011. Det nutida är 

även intressant med tanke på streetstyle bildernas funktion som modebild i ett nytt medium. Arkivet 

för år 2011 utgörs av 279 bilder, vilket är ett för stort urval att fördjupa sig i semiotiskt och p.g.a. 

tidsramen har jag valt att avgränsa mig till att bara analysera några bilder. Mitt urval av bilder kan 

inte därför ge en heltäckande och sanningsenlig bild över ett helt år utan de fungerar som exempel 

på hur hel-looks har representerat Helsingfors under en viss period. För att ha ett urval som är 

exempel från hela året 2011 har jag valt att välja ut en bild från varje årstid. Med det första 

nedslaget i januari har jag slumpmässigt lottat ut en bild från arkivet från var fjärde månad. Efter 

min utlottning har jag granskat urvalet så att det är representativt för hela staden, d.v.s. att bilderna 

är tagna på olika områden i staden.13 Eftersom mitt urval består av bilder från olika tidpunkter tagna 

på olika områden i staden representerar det  staden som en konstant föränderlig struktur.14 Utöver 

bilder består detta material även av en kort faktatext om personen på bilden med namn, ålder och 

plats samt en beskrivning på vad de har på sig. Eftersom sidan hel-looks bara har streetstyle bilder 

tagna på gatorna i Helsingfors kommer uppsatsen att få samma regionala avgränsning. Min 

geografiska avgränsning beror även på att Helsingfors, som är huvudstaden och den största staden i 

Finland, har fått en nära relation till mode och därför kan den representera flera andra finländska 

orter som står varandra nära socialt och kulturellt.15 
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10 hel-looks.com 6.1.12 kl.14.15

11 http://www.hel-looks.com/about/ 6.1.12 kl.14.16

12 http://liisajokinen.com/projects/ 6.1.12 kl.14.22

13 Sophie, Woodward, ”The Myth of Street Style” i Fashion Theory, Vol. 13, Issue 1, (Berg, 2009) s. 83-102

14 Ibid., s. 87. 

15 Theman, s. 34. ; Lehtinen, s. 79.

http://www.hel-looks.com/about/
http://www.hel-looks.com/about/
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1.2.2 Intervju

Förutom de visuella bilderna kommer mitt forskningsmaterial att  bestå av en intervju med Liisa 

Jokinen som är en av grundarna till hel-looks. Jag har valt att göra en ostrukturerad intervju där jag 

har utgått från löst formulerade teman som jag vill täcka med mina intervjufrågor.16   Detta gav 

respondenten en stor frihet att forma sina svar och att  göra associationer under intervjun, vilket även 

kan leda oss in på viktiga områden där jag kan få fram intressant information som är viktig för den 

som jag intervjuar.17 Intervjumaterialet kommer att ge mig förståelse om bakgrunden till hel-looks 

och till hur de väljer ut de fotograferade. Denna urvalsprocess är viktig för resultatet av min studie 

eftersom bilderna jag analyserar representerar den population jag vill uttala mig om senare. I detta 

arbete undersöker jag hur hel-looks representerar staden och därför är deras uppfattning om finskt 

klädmode betydande. Intervjun genomfördes fredagen den 18.11.2011 på ett kafée i centrala 

Helsingfors. Intervjustället  var ett förslag av respondenten Jokinen och ironiskt nog anknyter kaféet 

till det kända Finländska mode huset Marimekko, som nyligen har öppnat egna kaféer i anslutning 

till sina butiker. Maricafét har varit ett lämpligt intervjuställe eftersom det  har varit  lugnt under 

intervjutillfället vilket har skapat en avslappnad stämning för intervjun. Det har varit idealiskt att 

göra intervjun på stan vilket är Jokinens arbetsmiljö eftersom hon agerar som streetstyle fotograf. 

Jag har använt mig av en diktafon under intervjun och transkriberade samtalet  på finska direkt. En  

sammanfattning av den översatta transkriberingen är bifogad i detta arbete. Översättningen från 

finska till svenska har jag gjort själv, dock har jag varit observant för att inte förvränga något och 

översatt ordagrant när det är möjligt.

1.2.3 Övrigt material

I mitt  arbete har jag använt mig av samtida texter om finländskt mode, design, kultur och 

konsumtion. Texterna är ett inspirationsmaterial och en hjälp till att förstå min tolkning av vad 

kläderna på hel-looks bilderna kommunicerar om Helsingfors och dess klädmode. I december 

numret av den finska modetidningen Trendi publicerades artikeln ” Hyvästit 

Tuulipuvulle” (översatt, Adjö till träningsoverallen) skriven av journalisten Hanna Tohtua.18 

Artikeln förespråkar en finländsk stilrevolution och ställer gammla finländska klädvanor mot hur 

finländarna klär sig idag.19 För artikeln har olika finska modepersonligheter intervjuats bland annat 
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16 Alan Bryman, Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning ( Studentlitteratur: Lund, 1997), s. 59. 

17 Ibid. 

18 Hanna Tohtua, ”Hyvästit Tuulipuvulle” i Trendi  Nummer 12 (Helsinki: Forma Magazines, 2011), s.40-43.

19 Ibid.



Mika Piirainen, designer på Marimekko, samt Liisa Jokinen som jag har intervjuat för min 

uppsats.20  I New Arrivals 15 Finnish Fashion Designers har en grupp sammanställd av Design 

Forum Finland intervjuat 15 finska modeskapare, bl.a. Minna Parikka, Tiia Vanhatapio, Daniel 

Palillo och Jarno Viittala, inför en utställning med samma namn i Helsingfors den 15.6.-2.9.2007.21 

Detta verk är utmärkt för att förstå vad finska nutida modeskapare tänker om mode. 

Historieprofessorn och författaren Donald J. Willcox utgår från sina egna erfarenheter då han 

beskriver olika bakgrundsorsaker till varför den finländska kulturen är som den är idag.22 Hans text 

om vad som karaktäriserar finsk design kan tillämpas även på klädmode. Dessa röster påverkar min 

analys av streetstyle bilderna och bidrar till min definition av Finland som nation tillsammans med 

teorier och tidigare forskning om nationalism.

1.3 Teori 

 Modets egenskap att förmedla betydelse är en viktig del av min uppsats samtidigt som jag måste ta 

hänsyn till vilka problem denna modesyn kan medföra. Jag kommer att använda mig av teorier som 

beskriver modets kommunikativa funktion, människans funktion som symbolförmedlande varelse 

och streetstyle fotografiets egenskaper. 

1.3.1 Att läsa klädstilar - Semiotik

Ett sätt att utgå ifrån modets kommunikativa aspekt är att utgå ifrån att kläder är tecken. Studier av 

tecken brukar kallas semiotik. Jag kommer att använda mig av John Fiskes Kommunikationsteorier, 

En introduktion för att jag anser att hans tolkning av både Ferdinand de Saussure och Roland 

Barthes teorier ger en gedigen förklaring till tecknet.23  Jag har även använt texterna The 

Photographic Message och Det Ljusa Rummet av Roland Barthes, för att  komma närmare 

originalkällan till hur man kan läsa ett fotografi.24     

         En av semiotikens grundare var lingvisten Ferdinand de Saussure som förklarar att tecknen 

har en dubbel natur.25 Denna tolkning delar även Saussures efterföljare semiotikern Roland Barthes 
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20 Hanna Tohtua, ”Hyvästit Tuulipuvulle” i Trendi  Nummer 12 (Helsinki: Forma Magazines, 2011), s.40-43.

21  Anne Veinola, New Arrivals 15 Finnish Fashion Designers (Helsingfors : Lönnberg Print&Promo, 2007).  Design Forum Finland är en 
organisation för finsk design som uppehålls av Konstflitföreningen i Finland Ry grundad  1875  http://designforum.fi/ 6.1.12 kl.15.47

22 Donald J. Willcox, Suomalaisen Muotoilun Kuviot (Borgå och Helsingfors: Werner Söderströms AB, 1973).

23 John Fiske, Kommunikationsteorier: En Introduktion (Stockholm: Wahlström&Widstrand, 2010).

24 Roland Barthes, ”The Photographic Message” i Image, Music, Text (London: Fontana Press, 1977) s. 15-31 ; Det Ljusa Rummet - Tankar Om 
Fotografiet (Stockholm: Alfabeta 2006).

25 Fiske, s. 66.

http://designforum.fi
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vars begrepp  denotation och konnotation är tillämpade för bildanalys.26  Barthes skriver att 

paradoxen i ett  fotografi är att den har två meddelanden, en utan kod och en som är kodad.27  

Meddelandet utan kod är bildens denotativa nivå, d.v.s. dess uppenbara betydelse. Det är själva 

begreppet exempelvis ett  ord uppbyggt av bokstäver. Det kodade meddelandet, dvs. den konnotativa 

nivån är det samspel som sker då tecknet  möter de tankar, föreställningar och känslor ett  begrepp 

ger åt oss. Dessa två delar är beroende av varandra och ihopkopplade genom sociala konventioner 

och värderingar som man kommit överens om i en kultur.28 Barthes skriver att en konnotation alltid 

är historisk och kulturell. Därför är de tankar och föreställningar som utgör vår konnotation aldrig 

naturliga och på så sätt gemensamma för alla individer.29  Saussure menar att  ett  tecken får sin 

betydelse från att skilja sig från vad det inte är. Det betyder alltså att alla tecken är tillfälliga och att 

valet av tecken även förändrar mening.30

        Mitt visuella material som utgörs av bilder på olika personer och deras klädsel ser jag som en 

mening ihop satt av många olika tecken. Detta kan förklaras med Saussures begrepp  paradigm och 

syntagm.31 Ett paradigm är en uppsättning av tecken som har en gemensam faktor men som ändå 

har ett utmärkande drag som skiljer det från andra i paradigmet, t.ex. en uppsättning av skor. De kan 

alla bäras på foten men en del kan ha klack och andra snörning. Då vi väljer en enhet t.ex. en sko ur 

paradigmet gör vi samtidigt ett val av betydelse. Om man byter ut ett plagg mot ett annat kan även 

meningen som klädseln förmedlar ändras, exempelvis att en person bär en t-shirt istället för en 

kragskjorta signalerar olika betydelser. Vår klädsel bildar alltså ett  meddelande, ett syntagm, som 

bestäms av vilka plagg den är uppbyggd av. Hur vi kombinerar enheter från olika paradigm och hur 

detta syntagm sedan tolkas styrs av konventioner. Genom att studera en klädsel utifrån vilka plagg 

den består av kan jag med kunskap av det  sociala och kulturella sammanhanget, den finska 

kulturen, tolka meningen som skapas och se om det finns likheter i de tecken som folk klär sig i. 

        Vidare skriver Fiske att en icke-verbal kommunikation, vilket är fallet med kläder, sker med 

hjälp av framställande koder som främst förmedlas via utseendet.32 I en analys av det yttre är det 

viktigt att  vara medveten om att framställande koder bara förmedlar information om det som sker i 

nuet och att deras egenskap i att förmedla betydelse förutsätter en kommunikativ miljö som t.ex. en 

9

26 Fiske, s. 66.

27 Barthes ”The Photographic Message”, s. 19.

28 Fiske, s.76 och s. 117-120.

29 Barthes, ”The Photographic Message” s. 15-31. 

30 Fiske, s. 68.

31 Ibid., s. 82-85. Fotnot hänvisar till hela stycket nedan. 

32 Ibid., s. 94-96.



stad.33 Jag måste även vara medveten om andra faktorer som kan göra en semotisk analys felaktig. 

Klädesplaggens betydelse är sällan definierad av en överenskommelse vilket gör att risken av att ett 

meddelande avkodas med andra koder än det blivit kodat med, dvs. aberrativ avkodning, är stor.34 

Det är bara några få klädesplagg som t.ex uniformen, som inte är så kulturspecifik att  den kan 

avkodas fel.35 Jag anser dock att  jag inte kommer att göra denna feltokning då de personer som 

kodat meningen i sin klädsel ingår i samma konvention som jag som avkodare. Ett annat fel är att 

den konnotativa tolkningen ofta sker undermedvetet och blir så uppenbar att den kan misstolkas 

som den denotativa nivån.36  För att bli medveten om den subjektiva konnotativa tolkningen 

kommer jag först att göra en denotativ beskrivning av varje bild i min analys.

1.3.2 Att konstruera verkligheten - Fotografiet och intrycksmanipulation

Eugénie Shinkle skriver i Fashion as Photograph: Viewing and Reviewing Images of Fashion att 

streetstyle fotografiets representation av verklighet och det dagliga är det som gjort  dem så 

populära.37 Shinkle påpekar dock att denna verklighet med tiden har blivit  något konstruerad, ”The 

reality  of the street has become as constructed as the studio context it aimes to challenge”.38 Det är 

denna dubbelhet hos streetstyle bildens egenskap som modefotografi, men även som en realistisk 

dokumentärfotografi som diskuteras i texter av Shinkle, Kate Rhodes, Agnes Rocamora och Alistair 

O’Neil och som är av intresse för min uppsats.

      Shinkle påpekar att semiotik inte är en tillräcklig teori i att  läsa av bilder eftersom bilderna även 

skapar fysiska och psykiska reaktioner inom människan.39  När vi ser en bild så berörs vi på ett 

emotionellt plan och vi får en relation till bilden som är personlig.40 Denna relationen kan kopplas 

till Shinkles tanke om att streetstyle bilder som förmedlas via media ger betraktaren en blick i hur 

stadslivet i en stad kan se ut.41  Den som följer en streetstyle blogg och ser på bilder tagna på 

personer i den staden kan alltså via dessa bilder få en känsla av att uppleva en stad som den 

påriktigt är. Denna tanke kommer jag att utgå ifrån i min analys. Jag kommer att behandla mitt  urval 
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33 Fiske, s. 94-96.

34 Ibid., s. 109-111.

35 Ibid. 

36 Ibid., s. 120. 
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av bilder som om de har möjligheten att skapa en upplevelse av Helsingfors till betraktaren. För att 

betraktarna ska få en så verklig upplevelse som möjligt måste bilderna på bloggen vara realistiska, 

vilket betonar varför det är viktigt att diskutera streetstyle modebildens autenticitet. 

     Shinkles verk är även en utgångspunkt till att definiera bildmaterial som streetstyle bilder. 

En tolkning av hel-looks bilderna genom kunskap i streetstylefotografiets historia ger en förståelse i 

vad en streetstyle bild består av och hur den fungerar. Charlotte Andersen har även beskrivit 

historien bakom streetstyle fotografiet.42 I Andersens bok Modefotografi ger hon en mer detaljrik 

beskrivning av streetstyle fotografiet och dess historiska utveckling.43 Genom hennes beskrivning 

av typiska egenskaper för dokumentärfotografiet och modefotografiet kommer jag att analysera av 

vilken karaktär hel-looks bilderna har och på så sätt  skapa sig en tolkning av bildens verklighet. 

Kate Rhodes i Fashion as Photography framlägger vad som skiljer en modebild och en 

dokumentärbild från varandra vilket utgör en bra teori att analysera hel-looks bilderna ifrån. Även 

hon tar upp historisk bakgrundsfakta om streetstyle bilden och visar hur man kan koppla denna 

historia till diskussionen om bildens skildring av verklighet.44 

         En konstruktion av verkligheten beskriver även Ervin Goffman som i Jaget och Maskerna har 

undersökt hur individer genom bland annat sin klädsel kan styra den uppfattning de förmedlar till 

andra.45 Goffman hävdar att alla individer gör framträdanden då det visar upp  sig i en situation där 

det finns observatörer.46 På så sätt menar han att alla individer kan agera som skådespelare och ta på 

sig en roll de vill visa upp för andra.47  Han menar att individer medvetet eller undermedvetet 

använder kläder för att skapa en reaktion hos en publik och påverka dem.48 Enligt detta kan aktören 

skapa en önskad effekt men det finns även risk för att publiken tolkar tecknen fel och på så sätt drar 

felaktiga slutsatser.49  Det är här problematiken i min tolkning av stilarna uppkommer. De 

fotograferade personernas stil kan vara påverkad av deras motivation att  bli upptäckta av Jokinen 

för hel-looks. Denna tanke är viktig att ha i åtanke under analysens gång då de outfits som jag 

analyserar utgör personernas offentliga stil som de vill visa upp som en del av den roll de vill ha. 
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Mina slutsatser kan på så sätt bli felaktiga eftersom de inte baserar sig på verkligheten. Enligt 

Goffmans princip om att  alla ska vara den de utger sig för att vara kommer jag att undersöka vilka 

roller personernas klädsel förmedlar och ifrågasätta om dessa är berättigade för en scen som 

Helsingfors.50  För att undvika risken av feltolkningar som både Shinkle, Andersen och Goffman 

uttrycker kommer jag att jämföra mitt  visuella material med intervjusvaren. Jag kommer även att 

jämföra materialet med tidigare forskning om mode och Helsingfors.

1.4 Metod

Jag kommer att  utgå från den hermeneutiska meningstolkningen i min tolkning av mitt skriftliga 

material. Detta tolkningssätt betyder att  jag kommer att utgå från den uppfattningen jag har från 

början om materialets helhet för att sedan gå in för att analysera de olika bitarna av materialet 

enskilt  för att skapa en tolkning av dem som jag kan relatera till helheten. Eftersom mitt material i 

hög grad handlar om en finsk kulturyttring anser jag mig, som är uppväxt i Finland med den finska 

kulturen, ha en kunskap i materialets tema som krävs i denna metod. Ytterligare säger metoden att 

alla tolkningar som görs kommer att förutsätta att jag är finländare och inte kan sluta vara det under 

min tolkning. Jag vill med detta visa att jag är medveten av att  mina egna förutsättningar och 

formuleringar till materialet bestämmer vilka svar jag kommer att få.51 Jag vill även poängtera att 

jag i denna uppsats vill uttala mig som modevetare och inte som finsk. Den hermeneutiska metoden 

av att försöka hitta en underliggande mening i mina tolkningar för att skapa nya samband och 

meningar kommer att genomsyra min analys av bilderna, intervjun samt de övriga texterna om 

Helsingfors och mode.  

        Jag kommer att analysera fyra stycken bilder från bloggen hel-looks semiotiskt. I teoridelen 

presenteras de teoretiska utgångspunkterna för denna metod. I avkodningen av tecken och i försök 

att förstå meningen är den befintliga konventionen viktig. I mitt  fall är konventionen västerländsk 

och som hjälp  i min avkodning kommer jag använda mig av de överenskomna regler som 

presenteras i författaren Alison Luries verk The Language of Clothes.52  Lurie skriver ur ett 

psykologiskt tolkningssätt om kläder som ett  icke-verbalt språk med bakgrund i semiotiken. Hon 

menar att varje ensklit klädesplagg, smycke, accessoar, kroppsform och utsmyckning är som ett ord 

och att en klädsel uppbyggt av olika plagg bildar en mening som kan ha olika betydelser. Hennes 

fokus ligger inte på hur dessa meningar bildas utan på hur de avläses och tolkas av omgivningen. 
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Hur ens klädsel upplevs av andra styrs av kontexten och klädseln säger bara något om en person i 

just den givna situationen, stället och tiden. Luries tolkningar är kopplade till bakgrundsfaktorer 

som baserar sig på historia, psykologi, kultur, samhälle, politik, ålder, kön, film, litteratur och 

djurens beteende.

          Luries metod är intressant men jag upplever att hennes tolkning av en del kläder och looks 

inte är så aktuella och de baserar sig på grova generaliseringar utan problematisering. Jag anser 

ändå att  hon på ett bra sätt visar hur man kan tolka klädsel. Hon lyckas i många fall sätta ord på det 

som sker inom oss undermedvetet och automatiskt då vi ser någon för första gången.53 Vi skapar 

direkt en bild och en uppfattning om personer vi ser utgående enbart från de yttre attributen.54 

Denna uppfattning kan vara helt missuppfattad och vår tolkning av en person utifrån det yttre 

behöver inte alls stämma med hur personen är påriktigt. I min bildanalys vill jag inte försöka förstå 

hur bra kläderna på en person överensstämmer med sanningen om hur personen, är utan jag vill 

lyfta fram hur dessa kläder kan uppfattas och avläsas. 

         Även om jag är försiktig för att inte göra feltolkningar är den semiotiska metoden 

problematisk i en akademisk uppsats. De konnotationer jag gör är subjektiva associationer. Även 

om jag baserar mina tolkningar på Luries konnotationer så är jaget alltid närvarande. Min bildanalys 

kan inte uppfattas som en spegling av sanningen utan det är ett exempel på hur man via bild kan 

betrakta Helsingfors stil genom hel-looks kameralins. Jag vill understryka att  konnotationen av 

kläderna inte är till för att tolkas som verklighet  och som att personerna tänkt så själva i sitt urval av 

kläder. Med min konnotation vill jag endast visa exempel på hur en avkodning och tolkning av en 

outfit kan se ut. 

1.5 Tidigare forskning

Mode som ett  vetenskapligt  ämne är nytt  och nästan obefintligt inom det finska akademiska fältet 

och därför finns det inte en stor bredd kring forskningen om det finska klädmodet. I denna uppsats 

kommer jag att  använda mig av två magisteruppsatser som behandlar det finska modet i modern tid. 

Uppsatserna har begränsat sitt forskningsområde till Helsingfors och bidrar med sina uttalanden om 

konsumtionen och modeskapandet i Helsingfors till en tolkning av finskt mode som jag kan 

använda och överföra på mitt arbetet. Utöver dessa två kommer jag även att använda ett working 

paper om svensk modenationalitet, en tidigare forskning om amerikansk modenationalitet samt en 

forskning om streetstyle fotografiet. 
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        Ville Petteri Lehtinens uppsats undersöker på vilket sätt unga personer i Helsingfors 

konsumerar mode och hur de i och med denna konsumtion kommunicerar på olika sätt.55 Lehtinens 

avhandling är skriven år 2001 på institutionen för kommunikation vid Helsingfors Universitet. Hans 

studie är etnografisk och undersöker hur en nation uttrycker sig själv med hjälp av olika tecken och 

kläder.56  Liksom i Benedict Andersons verk Den Föreställda Gemenskapen, som kommer att 

presenteras längre fram, är dessa tecken gemensamma för en viss grupp människor och bidrar till att 

skapa en känsla och illusion av samhörighet och gemenskap som definierar en nation.57  Lehtinen 

ser att kläder kan fungera som en modell till hur hela kulturen ser ut.58 Till skillnad från Luries sätt 

att  se kläder som språk påpekar Lehtinen att  man inte använder kläder för att  skapa nya meningar 

utan för att upprepa redan existerande meningar.59 

       Gina Themans uppsats är skrivet vid centrum för modevetenskap på Stockholms universitet  år 

2008.60 Hennes uppsats ger en aktuell bild av hur det finländska modesystemet ser ut i Helsingfors. 

Hennes uppsats är intressant eftersom hon skildrar det fenomen hon studerar med historiska 

kopplingar till att förklara den nuvarande modesituationen i Helsingfors. Hennes forskning som 

baserar sig på intervjuer med modeskapare i Helsingfors visar hur det finska modet  har förändrats 

och i vilken riktning det fortfarande håller på att utvecklas. I likhet med min uppsats skriver 

Theman om hur denna utveckling tar plats i just Helsingfors och beskriver hur modet ser ut där. 

        ”Tracing a Local Narrativ in Fashion” är skriven av doktoranden Ulrika Berglund på 

Stockholms Universitet. Texten behandlar begreppet mode och nationalitet samt svårigheterna i att 

hitta en nationell karaktär inom mode. Berglund har undersökt detta genom sitt material i svenskt 

mode från tidsperioden under andra världskriget.61  Även om hennes material inte kan jämföras 

direkt på mitt anser jag att hennes tolkning av hur nationalism tar sig uttryck i modedesign går att 

tillämpa på min tolkning av hur kläder kan bidra till föreställningen av en nation vilket jag kommer 

gå in på mera under följande rubrik.  Berglund menar att nationella uttryck inte bara behöver betyda 
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skillnader i design utan även kan ses i hur mode visas i till exempel lokala tidningar.62 Därmed kan 

alltså ett nationalistiskt  uttryck även framstå på bilderna i hel-looks. I sin text citerar Berglund 

modeteoretikern Jennifer Craik och hennes artikel ”Is Australian Fashion and Dress Distinctively 

Australian?”, som jag därför valt  att ta med även i min uppsats.63 Craik har undersökt om vad som 

kan markeras som australienskt mode och om mode i Australien kan vara icke australienskt. Craik  

diskuterar vilka faktorer som påvekar en nationell stil och hur man kan igen en stil särskild för en 

nation .64

      Rebecca Arnold har i artikeln ”Looking American: Louise Dahl - Wolfe’s Fashion Photographs 

of the 1930s and 1940s ” gjort  en undersökning där hon genom bildanalys visar hur man kan tolka 

ett  urval fotografier som att de erbjuder en idé om en nationell identitet  för Amerika.65  Hennes 

tolkning av bilder och hennes jämförelse av sin bildanalys med annat samtida material har inspirerat 

det perspektiv jag har i min uppsats.66  Arnold placerar modebilder i ett socialt, geografiskt och 

historiskt sammanhang och anser att bilder kan gestalta hur en nation skapar en föreställning om sig 

själv i en viss tid.67  Detta tolkningssätt har jag inspirerats av då jag vill poängtera hel-looks 

bildernas betydelse som representanter för Helsingfors. 

1.6 Bakgrund och begreppsdefinition 
I sin bok Suomalaisen muotoilun kuviot (översatt, Den Finska Formgivningens Mönster) ställer 

författaren Donald J. Willcox frågan ”Vad är Finland?”.68 Han svarar på frågan med att hävda att 

Finland är Finland och det innebär så mycket mer än bara statistik och siffror.69  Det är här   

begreppet nation kommer in som enligt nationalencyklopedin relaterar till ordet folk och är en  

benämning på människor som knyts samman av en gemensam identitet.70  Vad är då den 

gemensamma identiteten för Finland? Problematiken i denna fråga är att det inte finns en självklar 

identitet och att uppfattningen om den alltid är konstruerad.71 Jag anser att det därför är betydande 
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för mitt arbete att definiera vad jag uppfattar som denna identitet innan jag går in på vilken identitet 

hel-looks konstruerar. Jag kommer att utgå från defintionen gjord av socialantropologen Benedict 

Anderson i Den Föreställda Gemenskapen, Ulrika Berglunds tolkning om nation och mode, 

Jennifer Craiks forskning kring nationellt mode i Australien samt texterna om Helsingfors och 

mode. 

        Anderson menar att en nation är en föreställd gemenskap  vars medlemmar ”av även den minsta 

nation aldrig kommer att känna, träffa eller ens höra talas om mer än en minoritet av övriga 

medlemmar, och ändå lever i vars och ens medvetande bilden av deras gemenskap”.72  Denna 

gemenskap uppfattas som begränsad och som en djupgående kamratskap  mellan medlemmarna.73 

Alla gemenskaper är föreställda och kan varken klassas som falska eller äkta utan de kännetecknas 

av hur man föreställer dem.74 Det finns alltså inte en verklig gemenskap som kan kallas för Finlands 

nation men det finns olika föreställningar om vad denna gemenskap kan vara. I mitt arbete kommer 

jag att använda denna tolkning till att se hur hel-looks tillsammans med andra samtida utsagor om 

finskt mode föreställer en gemenskap  om Finland som modenation med Helsingfors som dess 

modestad. Anderson påpekar språkets betydelse för skapandet av nationalstater.75  I dag har alla 

nationer ett eget språk som knyter ihop människor med samma kunskap inom ett språk till en 

gemenskap som går att föreställas med hjälp av språk och en skrift.76 Det är bland annat språken 

som gör att Finland inte är Sverige. Denna tanke kan även tillämpas på kläder. Utgående från Luries 

tolkning av kläder som språk finns det alltså skillnader till hur olika nationer klär sig.  

    Craik förklarar relationen mellan nationalitet och mode i hennes sätt att definiera modets 

nationella karaktär. Ett sätt är att undersöka olika klädkoder som utvecklats i en reaktion mot 

förändringar i klimat, livsstil och nationalistika ideér inom en nation.77 I mitt material dyker det upp 

flera exempel på hur vissa sätt att  klä sig i Finland har en historia som en reaktion mot något, vilket 

jag kommer att visa i min analys. Craik förklarar vidare att  en nationell stil fångar in tidsandan på 

ett  ställe och att man kan avläsa den på kläder enligt tre steg.78 Hon menar att urvalet av vissa plagg, 

skärningar, material, tyger och kompositioner eller outfits kan vara speciella för en nation.79 Craik 
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förklarar ytterligare att  specifika plagg för en nation är ett plagg som folk utanför nationen känner 

igen och kopplar ihop med t.ex Finland.80  Det tredje steget är att stilen eller plagget är så 

naturaliserat både innanför kulturen som utanför att den tas för givet som en del av nationen.81 I 

Barthes ord har alltså modet blivit  en myt, så naturaliserad att den är en del av den gemensamma 

föreställningen som jag i detta stycke hävdar vara nationen.82 

        Berglund skriver vidare att ett annat sätt  att beskriva en nationell kläddräkt är i enlighet med 

nationens färger på dess flagga.83 I enlighet med denna tolkning skulle färgerna blått och vitt vara 

karakteristiska för Finland. Ett annat intressant faktum från Craik är att  diskussionen om nationellt 

mode speciellt förs fram av media.84  Även redaktören för New Arrivals 15 Finnish Fashion 

Designers Anne Veinola belyser mediernas viktiga roll med att hävda att  det inte skulle finnas mode 

utan media.85 Det är alltså inte bara kläderna som är viktiga i föreställandet av en gemenskap utan 

även media har en stor roll. Detta bekräftar vilken betydelse hel-looks kan ha som en del av den 

föreställda gemenskapen då bloggen visar kläder med hjälp  av vilka man kan föreställa en 

gemenskap vilken den sen förmedlar via mediumet Internet. 

1.7 Disposition

Följande del av denna uppsats utgörs av analysen. Jag vill börja analysdelen med att sammanfatta 

mitt intervjumaterial med Liisa Jokinen. I den första analysdelen kommer bilderna att analyseras 

separat enligt den semiotiska analysmetoden. Efter en beskrivning av materialet på denotativ nivå 

kommer den konnotativa nivån av klädseln att analyseras. Genom att använda begreppet syntagm 

vill jag analysera hur olika yttre attribut kan skapa meningar. Vad dessa olika meningar kan betyda 

analyseras influerat av metoden i The Language of Clothes. Denna analys kommer att bindas ihop 

med andra samtida utsagor om Helsingfors och mode samt mitt  intervjumaterial. I den andra delen 

av analysen går jag in på vilken effekt staden Helsingfors har som uppvisningsscen av klädmode 

samt hur man kan ifrågasätta de roller som spelas där. Den tredje delen av analysen kommer att 

problematisera hel-looks representation av Helsingfors som modestad genom att diskutera 

streetstyle fotografiets egenskaper. Utgående från teoretiska utgångspunkter om streetstyle 

fotografiets olika tolkningsformer som antingen modefotografi eller dokumentärfotografi samt 
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historisk bakgrund kommer fotografierna på hel-looks att undersökas för att  se hur det bidrar till 

föreställningen. I sista delen av denna uppsats presenterar jag mina resultat sammanfattat för att 

sedan gå över i en slutdiskussion om vad den föreställda uppfattningen om finskt mode kan ha för 

betydelse med tanke på dess utveckling. 

2. 0 Analys
Innan jag går in på analysdelarna vill jag kort  sammanfatta mitt intervjumaterial samt presentera de 

centrala delarna i det som diskuterades under intervjun och reflektera över mina tolkningar av 

intervjusvaren för att göra det enklare att följa med i mitt resonemang i analysen. 

2.1 Ur hel-looks ögon - Sammanfattning av intervju med Liisa Jokinen 86

En av de centrala delarna i mitt intervjumaterial är hur Helsingfors hela tiden jämförs med 

Stockholm. Jokinen nämner denna skillnad som en av grundideérna till starten av hel-looks. Hon 

nämner att  folk i Stockholm ser likadana ut och att det finns en och samma uppfattning om vilket 

mode man ska följa. Enligt henne var klädstilen i Helsingfors året 2005, då bloggen startades, 

mycket mer tuffare och vildare, samt att Finland inte var så utvecklat som modeland. Hel-looks 

ville visa upp de originella och fantastiska klädstilarna. Jokinen anser att man idag följer mera  med 

i modet tack vare digitalisering, ökad kunskap och intresse hos den yngre genrationen. Hon menar 

även att  denna förändring har gjort att den allmänna stilen blivit bättre och mer internationellt 

koherent. Även om Jokinen tycker att detta är en positiv utveckling anser hon att en viss originalitet 

och galenskap i stilarna har försvunnit. 

        Jokinen tar helst bilder ute på gatan då personer hon ser gå förbi med en intressant  klädsel. 

Hon gillar att bli överraskad och medger att det bl.a. på tillställningar som lockar stora folkmassor 

ibland kan vara svårt att hitta nålen i höstacken. De stilar man ser på bloggen är alltså utvalda efter 

hel-looks fotografernas egna subjektiva smak. Jokinen säger att det alltid är hon som får välja vem 

de fotograferar och att stilarna som blir fotograferade därför är i enlighet med hennes egen smak. 

Enligt henne skall en bra stil ha en logik i hela klädseln, personen skall känna sig naturlig i den, den 

ska vara intressant  och stå ut från mängden. Det är hela klädseln som räknas och bara en rolig detalj 

är inte tillräcklig. Jokinen säger att  hon ofta fastnar för färggranna kläder eftersom svarta kläder är 

svåra att fotografera. Från intervjun framkommer det att hel-looks vill ta bilder av unika, galna, 

tuffa och originella stilar på folk i alla åldrar. Jokinen nämner att  det är svårt att få äldre personer att 

ställa upp på bild och att det därför är mycket unga personer som syns på bloggen. Jokinen berättar 

att  det redan från början fanns en vilja hos henne och Karjalainen att visa upp det speciella med 
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Helsingfors och alla de tuffa stilarna inför omvärlden vilket även gjorde att valet av namn och språk 

blev engelska. 

         Jokinen och Karjalainen vill visa upp  de stilar som finns i Helsingfors för att visa att folk kan 

och klär upp sig i Finland. Jokinen är inte blyg inför att säga hur hon väljer ut bilderna och att 

urvalet görs subjektivt. Hon berättar att  de ofta får höra kritik om deras urval då vissa anser att den 

ger en förvrängd bild av Helsingfors. Bland all positiv feedback de fått finns de röster som tycker 

att  de bara tar bilder på en viss sorts personer som går omkring i loppisfynd och kallar sig hipsters. 

Jag får uppfattningen att Jokinen är medveten om att  personerna hon fotograferar ofta hamnar i 

denna kategori och tycker att hon trots allt visar en sorts realism i att hon föredrar att  gå på gatan för 

att  skåda stilar hon ser och att hon väljer att inte ta bilder på folk som tydligt  söker denna 

uppmärksamhet. 

      Som jag redan i inledningen antydde så har hel-looks fått uppmärksamhet både inrikes och 

utrikes. Jokinen har blivit ett bekant ansikte genom finsk media och blir ofta intervjuad som 

modeexpert på Helsingforsmode för tidningar, tv och radio. I min intervju framkommer det att 

Jokinen anser att Helsingforsarna klär sig bekvämt och praktiskt. Kvinnorna klär sig inte, ur ett 

västerländskt traditionellt sätt, feminimt och stilarna väcker inte lika starka reaktioner som innan då 

de väckte uppmärksamhet och även avsky. Helsingforsare är försiktiga och vill förmedla en känsla 

av hemtrevlighet och anspråklöshet via sina kläder. 

    Jokinen anser att hel-looks har en viktig uppgift eftersom bilderna på bloggen skildrar 

Helsingfors som stad och dess stadskultur. Hon tror att streetstyle bilder är bra som inspiration för 

personer som inte följer med mode och har svårt  att  ta till sig redaktionella bilder. Hon menar att  det 

är lättare att identifiera sig med bilder på vanligt folk som setts ute på gatan och att en streetstyle 

bild på det sättet kan ha en gemensam punkt med verkligheten. På frågan om att alla på något sätt är 

utklädda i en stad svarar Jokinen att hon tror att helsingforsare gör sina klädval med avsikt för att 

förmedla en önskad roll. Dock poängterar hon att streetstylefotografiet är mera realistiskt än en 

modebild som är skapad ur fantasi för att ge ideér och inspiration. Hon säger även att man på gatan 

ser vad de äkta trenderna bland folket är eftersom allt man ser på tidningarnas sidor inte är vad folk 

i verkligheten tar på sig. 

2.2 Kläderna talar - Semiotisk bildanalys

Analysdelen kommer att  analysera fyra bilder från hel-looks enskilt från månaderna januari, april, 

juli och november. Begrepp som kommer att  utforskas är denotation, konnotation samt hur tecken 
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är organiserade ur paradigm till syntagm. Analysen av bilderna kan endast ses som exempel på hur 

hel-looks representerar Helsingfors mode.

2.2.1 Elina 18.01.2011

Elina har på sig en röd mössa med färggranna mönster. 

Hon har brunt långt hår med lugg. Hon bär beige halsduk 

virat runt halsen, en gul lång kappa, ljusblåa raka 

aningen löst sittande jeans, mörkbruna skor med låg och 

bred klack. Beskrivningen ovan är denotativ. Inkluderar 

vi den korta texten får vi reda på att Elina är 24 år, bilden 

är tagen på Esplanaden, hennes kläder är en blandning av 

utländska fynd samt budgetmärken som DinSko och lite 

dyrare och äldre märken som Levi’s och Benetton. 

    Enligt Alison Luries metod att betrakta kläder som 

språk kan vi göra en tolkning endast av Elinas offentliga 

person eftersom det bara är hennes ytterplagg vi ser.87 Ur 

paradigmet jackor har Elina valt en klargul lång och 

skuren kappa. Den gula färgen skapar psykiskt sätt 

fysiska förändringar i kroppen, vilka gör att 

blodtrycket ökar och skapar därför ett starkt intryck 

hos betraktaren.88  Enligt designern Minna Parikka 

är Elinas användning av starka färger inte ett 

typsikt finskt vintermode.89  Hon menar att 

finländare anpassar sig till den mörka vintern med att använda dystrare färger i sina kläder.90 Även 

Willcox håller med om denna tanke. På vintern är finländare intäckta i varma lager av kläder i 

monokroma färger som vitt och grått medan man på sommaren blommar ut i färggranna kläder. 
91Jokinen säger även i sin intervju att  folket i Helsingfors på vintern ofta är en stor svart massa. 

Dock påpekar Jokinen att  detta inte beror på klimatet och hon menar att de personer som vågar klä 
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sig roligt inte går i ide under vintern utan bär färger även under de mörkare årstiderna. Elina är helt 

klart ett exempel på detta och min intervju med Jokinen tyder på att färgerna är en orsak till att 

Elina fotograferats för hel-looks. Jokinen tycker att det är svårt att fotografera helsvarta looks och 

hon avslöjar att hennes öga ofta fastnar för starka färger. Jag anser att Elinas val av färger är modigt 

och sticker ut från den annars, som redan konstaterats, monokroma dystra massan. Att sticka ut på 

detta sätt tycker jag visar på en självsäkerhet och personligt initiativtagande att  gå emot strömmen 

vilket Lehtinens undersökning visar är typiskt för unga helsingforsares modekonsumtion.92 

        En klargul färg förmedlar känslor som glädje, hopp och ungdomlighet. Färgen kan även tolkas 

som fånig eller barnslig eftersom den är vanlig hos barn.93  En sådan tolkning av färgen kan även 

kopplas till kvinnlighet och energi, vilket understryks ytterligare av kappans form. 94  Den röda 

färgen på mössan kan associeras till värme och känslor som även förknippas till kvinnlighet.95 En 

kvinna med långt hår skapar associationer till sexuell attraktion, frihet och ungdomlighet.96  Jag 

anser att denna kvinnliga överdel står i kontrast mot lookens underdel. Ur paradigmet skor har Elina 

valt ett  par svarta stövelaktiga skor som jag förknippar till cowboy bootsen. De förmedlar 

betydelser som manlighet, självständighet, tuff och pålitlig.97  Även jeansen och den blåa kan 

konnoteras till något traditionellt manligt på grund av deras ursprung som arbetskläder. 98 De tecken 

som Elina har klätt sin underkropp med förmedlar således traditionellt sätt manliga attribut  som 

styrka och arbete. Elinas syntagm, eller budskapsförmedlande meddelande, tolkar jag som att hon 

står för jämlikhet mellan två kön eller att hon känner en balans med hennes kvinnliga och manliga 

sida. Hon kan vara självständig och stark samtidigt som hon är känslosam och lekfull. Även Elinas 

posering på bilden tolkar jag enligt samma mönster. Hennes leende förknippar jag med värme och 

lekfullhet samtidigt som hon bär upp sin kropp med en stark pose. Hon står bredbent och stabilt 

vilket förmedlar tankar om styrka och självständighet. Samtidigt har hon sina händer nerstoppade i 

fickorna och har ett ben böjt vilket tyder på en mer avslappnad hållning. Även om Elinas överdel är 

den som fångar vår uppmärksamhet först på grund av färgerna så anser jag att budskapet av en 

traditionell kvinnlighet distraheras av underdelen. Enligt Jokinen är det typiskt för den finska 

kvinnan att inte klä sig feminimt. Den icke feminima finska kvinnan och Elinas syntagm, som kan 
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tolkas som jämlik, ser jag ur ett  historiskt sammanhang med att dra en koppling till Finlands historia 

om jämlikhet mellan könen. Jag anser att en av orsakerna till en jämlik klädsel kan vara att Finland 

länge stått för jämlikhet vilket t.ex. kan förtydligas med att den finska kvinnan, som de första i 

Europa, fick rösträtt i det första allmänna valet i Finland redan år 1907.99 

          Enligt  Luries metod gör jag tolkningen av Elinas klädsel på bilden som vardaglig och ledig. 

Detta syntagm förmedlas genom de färggranna färgerna gult och rött samt de löst  sittande jeansen. I 

vardagligt språk används ofta slangord av olika slag, i denna look kan jeansen tolkas som slang.100 

Jeansen samt cowboybootsen tolkar jag även till praktiskhet och funktionalitet. Detta gör jag med 

tanke på jeansens historia som arbetarkläder samt cowboybootsens ursprungliga användning inom 

det fysiska yrket cowboy. Jeansens betydelse har med tiden ändrats och idag förknippas de inte 

direkt till arbete utan mera fritid och vardaglighet.101  Enligt både Lehtinen och Theman är det 

klimatet som gjort att kläderna har blivit varma, praktiska och ofta traditionella.102  Tohtua 

sammanfattar i Trendi den finska klädstilen med ordet praktisk.103 Denna funktionalitet  kan enligt 

mitt skriftliga material förklaras genom en historisk kontext. Eftersom Finland är en ung nation på 

bara 94 år har den fått bygga upp  sin egna identitet  och kultur sedan självständigheten 1917.104 

Svårigheterna i att  hitta en egen identitet och ungdomligheten har gjort  att  Finland varit bra anpassat 

för förändringar.105  Även det finländska modet har påverkats av denna saknad av kulturidentitet 

samt av mentaliteten att  man hellre gör saker själv än tillsammans.106  Theman skildrar samma 

saknad med att Finland inte har en lång historia som nation med stora kungadömen eller en stark 

överklass som i t.ex. Sverige och att modet därför förknippas mer med fritid än formalitet.107 Istället 

är den finländska historien som nation präglat  av mycket krig som än idag påverkar den finländska 

mentaliteten och vardagslivet.108 Modet har påverkats från krigstidens ransonering och på bristen av 

varor och råmaterial. Denna historia har gjort att de finländska kläderna har blivit  funktionella och 
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praktiska.109 Även Jokinen beskriver klädmodet i Helsingfors med orden bekvämlighet, praktiskhet 

och funktionalitet. Att Elina kombinerar enheterna bekväma och praktiska jeans med ursprung som 

arbetarkläder med en väl skuren lång kappa från Benetton är även status markör som gör att  stilen 

fortfarande är chic utan att bli vulgär.110 Även faktumet att  mössan är införskaffad i Milano ger 

hennes syntagm mera status och kan tolkas som sofistikerad och förmögen.111  Chefredaktören 

Heini Lehtinen poängterar i New Arrivals 15 Finnish Fashion Designers att en modemedveten 

finländare är mångsidig och att de aldrig skulle bara följa ett mode eller klä sig i ett märke.112 Hon 

menar att finländare aktivt blandar budget och second hand fynd med exklusivare utländska 

märkesplagg tillsammans.113  I Elinas fall kan vi se en blanding av budgetmärken som DinSko 

tillsammans med märken som Benetton och Levi’s.

          

2.2.2 Timo 28.04.2011

Timo har på sig ett par glasögon med halvrunda ramar, 

en grå halsduk, svartvit rutig skjorta, en beige 

trenchcoat, svarta väska, blåa upprullade jeans, gråa 

strumpor och beiga skor. Vi kan även se att Timo står 

rakt upp med båda händerna i fickorna. Detta är den 

denotativa beskrivningen. 

     Ur ett västerländskt och historiskt perspektiv kan jag 

uppfatta Timos kappa som en klassisk trenchcoat vilket 

för mig är, med tanke på det svarta monokroma 

vintermodet som diskuterades ovan, en klassisk symbol 

för våren. En av de intervjuade i Lehtinens studie 

poängterade hur klimatets förändring även förändrar 

klädsättet.114 Personen berättade att man på våren i och 

med att snön smälter vill förnya sig och skaffa sig en 

ny stil och nya kläder.115  Jag tycker att Timos look 
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med de ljusa dova färgerna i sin helhet kan tolkas som ett vårtecken där samma tanke om nytt 

förmedlas. Den beige helheten för tankarna till den bara marken som snön blottar. 

     Timos trenchcoat för även mina tankar till dess ursprungsland England. Lurie skriver att 

engelska stadskläder är formade så att de ger kroppen en rektangulär form eftersom kläderna då 

skapar siluetter som passar in i stadsbilden.116 Jag anser att en trenchcoaten skapar, speciellt som 

knäppt, en sådan form. Den skapar även breda och markerade axlar vilket gör att den konnoterar 

manlighet.117 Lurie fortsätter med att poängtera att de rektangulära formerna och raka linjerna även 

finns i mönstrade plagg.118 Detta kan vi se på Timos rutiga skjorta. Enligt Lurie är Timos look inte 

bara som tagen ur en engelsk stad utan den har även vissa drag som hon förknippar till den brittiska 

landsbygden. De dova färgerna är i samma nyans som de brittiska landskapen och det beige och 

gråa färgerna blandas lätt in med miljön.119  Lurie hävdar att  den engelska stilen är en sorts 

kamouflage som gör att människan smälter in i miljön.120 På denna bilden tycker jag att Timo med 

sina beige, gråa och bruna färgnyanser smälter in i den stadsmiljö som bilden är tagen på. 

Byggnaden bakom honom upprepar samma beiga och bruna toner medan gatans gråa och svarta 

nyanser även ses i Timos outfit. Timos look kan alltså tolkas som att han vill smälta in i sin 

omgivning och inte bli sedd. Detta understryks även av den beiga färgen som enligt Lurie är den 

färg som kommunicerar minst betydelse.121 Kombineras den med grått blir meddelandet av att vara 

neutral och av att gömma sina känslor ännu starkare.122  I motsats till Jokinens åsikt framgår det i 

Trendi att det har varit  typiskt i Finland att man vill smälta in och inte klä sig 

uppseendeväckande.123 Så även om Timos trenchcoat för oss till England så kan man alltså avkoda 

hans syntagm som något finskt. 

        Det är inte bara trenchcoaten som för tankarna till utlandet i Timos fall. I den korta 

beskrivningen framkommer det att hans kappa och skor är köpta i Rom och att hans favoritmärken 

är utländska Comme des Garcons Play  och A.P.C. Heini Lehtinen säger liksom i Elinas fall att detta 

sätt att använda utländska märken blandat  med second hand fynd är typiskt för en modemedveten 
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finländare och visar på den mångsidighet  som finns i Finland.124 Timos användning av utländska 

märken kan även beskriva den moderna helsingforsmannen. Enligt  Lehtinens intervjuade så har 

unga män i Helsingfors alltmer börjat satsa på sitt  utseende och konsumerar kläder flitigt.125 Jag 

tycker att Timo är ett  exempel på hur folket i Helsingfors villa passa in samtidigt som de vill vara 

unika på sitt sätt. Lehtinens respondenter intygar detta. De anser att helsingforsare inte anammar en 

stil som är tagen direkt från modetidningar utan att man formar sin egen stil som inte ska sticka ut 

för mycket men ändå vara unik på sitt sätt.126 Timo smälter in i sin omgivning men han har gjort  det 

med speciella utländska fynd som gör honom unik. 

          Timos syntagm konnoterar även en preppy look, som förmedlar budskap som

konservativitet och att vara överens med samhället.127 Att Timos användning av dova färger 

gör att han smälter in i miljön kan även tolkas som ett ställningstagande som neutralitet eller 

samhörighet både socialt och politiskt. Enheter som glasögonen, rutiga skjortan samt en känsla av 

lager på lager är tecken för preppy look.128 Ett  annat sådant tecken är detaljer på kläderna som ser ut 

att  ha funktionen av att spänna eller knäppa fast något även om de inte egentligen används till 

det.129 På trenchcoaten ser vi exempel på sådan detaljer vid axlarna och runt ärmarna. Dessa detaljer 

skapar associationer till återhållsamhet och strikthet, vilket jag tycker att de upprullade jeansen även 

förmedlar.130  Tenchcoaten i sig själv förknippar jag till konservatism och uppstyrdhet. Detta 

upprepas även i Timos pose som är rak och stel. Dock anser jag denna konnotation vara starkt 

beroende av Timos ytterplagg. Jeansen som redan diskuterats ovan kan tolkas som mera avslappnat 

och vardagligt. Den rutiga skjortan associeras även till praktisk klädsel eftersom den har haft en 

funktion som arbetarplagg i yrken på landsbygden som t.ex. lantbrukare eller skogshuggare.131 Jag 

vill här hänvisa till diskussionen ovan om praktiska och funktionella kläder som vanliga kläder i 

Finland. Att Timo har valt ut en trenchcoat från paradigmet kappor har en stor betydelse för hans 

syntagm. Enligt min tolkning av Lurie kan detta förmedla budskap  som strikthet, preppy, uppstyrt 

och konservatism. Dessa budskap skulle förmedlas starkare om Timo hade kappan fastknäppt, dock 
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har han den på bilden slarvigt öppen vilket tyder på en öppenhet.132  Samma avslappnade känsla 

tycker jag även finns i hans slappa väska som ser ut att vara en tygpåse, i jeansen och i den rutiga 

skjortan. Det uppstår en kontrast mellan konnoteringen av Timos outfit  till strikta och avslappnade 

meningar. 

         Det intressanta med Timos bild är att den förmedlar en bild av Helsingfors som konservativ 

men samtidigt  avslappnad, kanske som en stad på väg att slappna av efter en kall vinter. Bilden 

säger även att Helsingfors är en stad där man vill smälta in på ett personligt och unikt sätt. Detta 

med att smälta in verkar ändå inte vara det som Jokinen anser att hel-looks ska förmedla. I min 

intervju med Jokinen berättar hon om hur hela ideén till hel-looks från början var att visa upp vilda 

och tuffa stilar samt att visa upp vad som är speciellt med Helsingfors. Karjalainen och Jokinen 

hade redan från början en tanke på att få internationell uppmärksamhet vilket man ser på valet av 

namn samt att  texterna är på engelska. Jokinen pratar mycket i intervjun om hennes vilja att 

dokumentera stilar som väcker uppmärksamhet och är färggranna vilket Timos inte är.  Timos bild 

kan därför ses som den förändring som Jokinen anser att ha skett under de senaste åren i 

Helsingfors, speciellt  i männens klädstil. Jokinen menar att stilarna inte mera är lika galna som 

innan eftersom folket har blivit mer stilmedvetna och att unga män ofta anammar svensk stil. 

2.2.3 Maria 30.06.2011

En dennotativ beskrivning av Marias outfit  berättar att hon har på sig ett vitt linne, blåa vida och 

lösa byxor, röd handväska, röda skor, solglasögon och brunt kort hår. 

    Bilden på Maria är tagen på sommaren i juli, vilket även hennes tunna och lätta klädsel visar 

tecken på. Man får även veta att  bilden är tagen på ett parkområde i Helsingfors och i miljön 

omkring ser vi den grönskande naturen. Denna bild blir ett ytterligare exempel på hur klimatet 

påverkar klädseln. Willcox skriver att  finländare på sommaren har en mer avslappnad mentalitet 

vilket även Marias färggranna kläder talar för.133 Liksom i Elinas fall kan de färggranna kläderna 

konnoteras till vardagen.134 Jag tolkar också kläderna till fritid och ledighet på grund av klädernas 

slapphet och tunna material. Kläderna är löst sittande och ger utrymme för rörelse vilket jag tolkar 

som funktionellt och praktiskt. Jokinen poängterar då hon pratar om bekvämlighet i det  finländska 

modet att klackskor är väldigt sällsynt hos kvinnor i Helsingfors. Marias kvinnlighet  markeras dock 

26

132 Lurie, s. 231. 

133 Willcox, s. 20. 

134 Lurie, s. 8. 



av hennes röda handväska.135 Den röda färgen konnoterar 

agressivitet, värme, passion och kan liksom i Elinas fall 

även kopplas till kvinnlighet.136 Liksom i både Elinas och 

Timos fall förmedlar även Maria funktionalitet och 

praktiskhet i sina kläder. 

       Den vita färgen på linnet förknippas enligt Lurie med 

oskyldighet och renhet.137 Detta hör även enligt  Willcox 

till sommarens karaktär i Finland då han menar att 

finländarna är som tidlösa jungfrun i solskenet.138  Den 

mörka blåa färgen på byxorna konnoterar betydelser som 

stillhet, harmoni, pålitlighet och flitighet.139  Jag tolkar 

denna stillhet och harmoni till något som även hör till 

sommaren och ledighet. Min tolkning av hela Marias 

syntagm är en tanke om frihet och lugn samtidigt som 

den röda färgen indikerar oro, dramatik och ger en 

association till blod. Jag tror denna uppfattning har 

mycket att göra med kombinationen av färgerna blå 

och vit. Berglund skriver att en typisk nationell dräkt 

är en sådan som återger en nations flaggas färger, i Finlands fall är dessa färgerna blå och vit som 

man kan se i Marias klädsel.140  Marias klädsel skapar associationerna hos mig till den finländska 

flaggan. En nations egen flagga står för denna nations självständighet och det för tankarna till den 

blodiga historien, vilket återspeglas i de röda accessoarerna, som finländarna gått igenom för att bli 

självständiga. Att på detta sätt  använda färger som är karakteristiska för en nation förklaras enligt 

Lurie av en känsla av oroligheter samt patriotiska idéer.141  De designers som Theman intervjuat 

nämner även att Finlands militära historia inte bara har påverkat den finländska vardagen och 

mentaliteten utan även modeindustrin och har lett till ett patriotiskt tänkande i mode.142  Jag tror 
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detta även kan ha att göra med att Finland är en så ung nation vilket har lett  till att finländare inte tar 

sin självständighet för givet och detta i sig har lett till det patriotiska tänkandet. 

        Av den korta beskrivningen förstår vi att även Maria liksom Timo och Elina har blandat 

enheter ur paradigm på det sätt Heini Lehtinen karakteriserar det  finska modet.143 Maria har blandat 

ett  budgetplagg från Monki tillsammans med byxorna som är ett loppis fynd. Både Jokinen och 

Trendi hävdar att loppisfynd är typiskt finskt. Tohtua sammanfattar de intervjuade 

modepersonligheternas svar i Trendi med att skriva att den nya unga generationen har en kärlek för 

loppisfynd och till deras mammors gamla kläder.144 Jokinen berättar att ”det är allmänt accepterat 

att  gå på loppis och folk i alla åldrar fyndar grejer där utan att det är pinsamt eller ett tecken på 

fattigdom, vilket är roligt.” Jokinen menar att de som tidigt tar åt sig modetrender ofta fyndar sina 

trendplagg på loppis eftersom det inte går att hitta liknande i butikerna. Hon förklarar att  fenomen 

som modetrender ofta kommer sakta till Finland och att detta beror på att finländare sakta tar till sig 

nyheter men också på att inköpare inte litar på att den finska köpkraften är tillräckligt  stark eller att 

konsumenterna är tillräckligt modiga att ta till sig det nyaste trenderna. Willcox skriver att man i 

Finland upplever sig ligga bakom tiden eftersom havet är emellan Finland och resten av 

Skandinavien och på det sättet brister banden till den europeiska urbaniteten.145 Denna tidsskillnad 

syns speciellt i mode som är några säsonger efter det övriga modet.146 Jag tror dock på att detta har 

ändrats eftersom den digitala kommunikationen gjort att man kan få intryck och se de allra nyaste  

modet när som helst och var som helst. Även budgetkedjornas infart i Finland har gjort att trenderna 

förnyas snabbare.147 Trots att det idag finns möjligheter att ta till sig trenderna lika snabbt som på 

andra ställen i världen så anser jag att det bara är de modernaste som gör det. Jokinen säger att 

trender kommer till Finland två år för sent vilket jag tror stämmer för majoriteten av den finska 

befolkningen.

        En analys av fotografiet på Maria tyder på att hennes syntagm konnoterar budskap som visar 

ett  exempel på att hel-looks förmedlar sommarmodet  i Helsingfors som ledigt, avslappnat och med 

en gnista av energi. Marias outfit kan även tolkas i en historisk kontext med koppling till patriotism 

och nationalism. Marias sätt att blanda in loppisfynd i hennes stil tyder på den unga generationens 

klädstil samtidigt som det är ett  exempel på den tidsskillnad Finland upplevs ha till övriga Europa. 
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Både Elinas och Marias bilder är exempel på hel-looks vilja att visa upp Helsingfors som en 

färggrann modestad med vilda stilar. Marias syntagm berättar att Helsingfors är avslappnat, 

patriotiskt, individuellt, unikt och energiskt.

2.2.4 Antti 12.11.2011

En läsning av Anttis outfit på första nivån, d.v.s. den 

denotativa nivån, talar om att Antti har på sig en blåvit 

mössa, en mönstrad halsduk i mörka färger, en mönstrad 

stickad tröja i olika färger, en brun jacka, blåa byxor, vit 

tygpåse samt vita skor med röda detaljer. 

    En läsning på andra nivån av Anttis outfit skapar 

associationer som jag förknippar till en etnisk klädsel som 

tillhör ursprungsbefolkningen i Sydamerika. Denna 

konnotation kan förklaras enligt Lurie med de 

färgkombinationerna i mönstret som skapar en mera exotisk 

känsla än ett enfärgat plagg.148  Budskapet som en etnisk 

klädsel förmedlar är starkare om kläderna är gjorda i 

naturliga material, som skinn och bomull.149 Fastän det inte 

framgår från den korta beskrivningen i vilket material 

kläderna är så ser Anttis kappa ut att vara i skinn och 

förstärker således det etniska budskapet. Kappans bruna  

färgen står för närhet till natur, jord och styrka.150  Lurie 

skriver att genom att använda utländska drag i sin klädsel skapar man en mystik och framstår som 

exotisk.151 Antti visar ett intresse för andra kulturer genom att låna karakteristiska drag från kulturen 

hos ursprungsbefolkningen.152  Detta påvekar också läsningen av hans outfit. I populärkulturens 

historia blir ursprungsbefolkningen i Sydamerika, ofta kallad för de vilda och en del av denna 

mystik kan sägas leva kvar i det mönstret Antti bär. Lurie nämner även att långt hår på en man kan 

konnotera en frihet  vilket jag i detta syntagm förknippar till vildhet och naturlighet. Jämfört med 
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Timos outfit tolkar jag denna klädsel som mera vild vilket även är något Jokinen säger att hon sedan 

starten ville visa upp med Helsingfors. ”(G)änget i Finland och Helsingfors ser mycket vildare ut.” 

    Enligt Lurie är den bruna färgen en symbol för hösten vilket tyder på klimatets påverkan på

klädmodet i Helsingfors.153 Att bilden är tagen i November kan även ses på att Antti har på sig en 

stickad tröja, halsduk och mössa. Vidare förmedlar den bruna färgen en anspråkslöshet vilket, som 

jag redan diskuterat ovan, är ett återkommande drag i mitt material när det kommer till det finska 

sättet att vara unik men ändå smälta in i mängden. Kopplingen till Finland understryks ytterligare 

av Anttis val av mössa och skor. Jag kan identifiera loggan på dessa två enheter till det finska 

märket Karhu som har en lång historia som tillverkare av sportkläder. Theman refererar till 

Lönnqvist i sin text när hon poängterar att  det finska klädmodet är förknippat till sport och fritid.154 

Återigen pekar detta på ett funktionellt och praktiskt finskt mode, vilket även poängteras i Anttis 

kommentar om att han tycker om bekväma kläder. Theman skriver att det finska modet även 

karakteriseras av en närhet till naturen och att leva i balans med naturen vilket den bruna färgen 

som ovan konstaterat  kan konnotera.155 Ett ytterligare nationalistiskt drag är den blåvita färgen på 

mössan som kan förknippas med färgerna på Finlands flagga. Att Antti dessutom nämner att  han 

tycker om Marimekkos linnen bekräftar hans understöd för de finska modemärkena. Theman 

hävdar i sin text att Marimekko är en del av den finska nationella identiteten.156 

           Även om Anttis outfit  gör en läsning till etnisk klädsel möjlig så förmedlar inte hela hans 

syntagm samma budskap. Mössan och skorna är starkt kopplade till finska kännetecken. Även de 

marinblåa byxorna gör att det informella budskapet av de annars varma tonerna blandas med en mer 

allvarlig och sofistikerad uppfattning.157 Jag anser att det är därför tolkningen av hans outfit inte blir 

en uppfattning av att  han klätt ut sig i en etnisk dräkt utan att han lånat enheter från en utländsk 

kultur och framstår därför som individuell och unik. Jokinen berättar att stilarna hon fotograferar 

inte får se utklädda ut utan naturliga ”typen har ett  helhetsintryck som skapar någonslags 

samhörighet”. Enligt Theman är Helsingfors modet ett mode som är innovativt och annorlunda men 

som samtidigt inte har glömt bort sina traditioner eller nationella stolthet.158 
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2.3 Helsingfors som mode estrad 

Kläder är tecken eller koder som är av framställande natur vars kommunikation bara kan existera i 

ett  område där kommunikativ växelverkan är närvarande.159 En stad är ett  ypperligt  exempel på ett 

sådant område eftersom det  är en urban miljö och en plats för nyskapande, förändring, 

kulturförmedling samt kommunikation.160  Det är i interaktionen mellan människor var mening 

skapas och därför skulle stilbilder på personers outfits i deras egna hem inte ha samma 

kommunikativa betydelse.161  För att kläderna överhuvudtaget skall kunna förmedla ett budskap 

måste det finnas en mottagare som avläser det. Denna samverkan är konstant i en stadsmiljö där 

gatorna, esplanaderna och torgen blir platser där individer visar upp sig.162 

        Jokinen anser att staden definitivt påverkar modestilarna eftersom det inte finns samma behov 

av att visa upp sig på folkglesa orter. Helsingfors är en stor del av Jokinens arbete och har även 

lånat sin förkortning till bloggens namn. En viktig aspekt i streetstyle bilden är bakgrundsmiljön 

eftersom det utgör scenen och platsen där alla dessa människor rör sig, interagerar och 

kommunicerar med varandra.  I mina fyra bilder ser man hur staden som bakgrundsmiljö samspelar 

med konnotationerna för varje syntagm i första analysdelen. Elinas bild är tagen i centrala 

Helsingfors på Esplanaden som är ett populärt promenadstråk intill esplanadparken och längs med 

den har flera av lyxvarumärkena sina butiker. Elinas syntagm som förknippas till bland annat status 

och lyx passar väl in i denna miljö där hennes färggranna kombination fungerar som en 

blickfångare liksom de färggranna krinolin skapelserna på 1800-talets franska bulevarder.163  Timos 

bild är tagen på Nervandersgatan i Främre Töölö, en stadsdel allmänt känd som en fin och 

konservativ stadsdel. Förutom att Timos kläder i sig smälter in med bakgrundsmiljön så kan hans 

syntagm förknippas med konservatism. Bilden på Maria är tagen i Alpparken ett stenkast från 

Berghäll en gammal arbetarstadsdel som är känd för att vara bohemisk. Igen kan vi se hur staden 

och kläderna sammanspelar då Maria är klädd i avslappnade kläder som hon dels fyndat på loppis. 

Från den korta bildtexten framgår det även att  Maria är på en folkfest  vilket möjliggör en koppling 

av hennes patriotiska färgval till en känsla av samhörighet i en stor folkmassa. Antti har blivit 

fotograferad på Stora Robertsgatan som är en gågata med flera små butiker och barer. Gatan ligger i 

Rödbergen en stadsdel som är en del av Design District Helsinki och anses inom många kretsar vara 
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ett ”hippt” områden med sin design, barer, restauranger och kafeér.164 Anttis etniska stilinfluenser 

kan tolkas som vara en del av denna alternativa stadsdel. 

        De olika stadsrummen bildar tillsammans med allt folk en offentlig teater.165 Goffman skulle 

kalla detta för en offentlig region där olika aktörer spelar sina roller i motsats till hemmet som är 

den bakre regionen.166  Jokinen instämmer i påståendet att  även helsingforsare spelar roller ”alla 

klädval görs med avsikt...man vill förmedla ett visst budskap”. Liksom Jokinen skriver även 

Lehtinen att  det  är viktigt för stadsborna att visa upp sig även under vardagen.167 Denna tanke är av 

betydelse då mitt urval av bilder, som jag tolkat, visar upp en vardagsklädsel. Majoriteten av 

Lehtinens respondenter påstod att  en uppvisning är en betydande del av stadslivet för att man 

genom sina kläder kan påverka bilden som man förmedlar till sina medmänniskor på ett önskat 

sätt.168  På samma sätt kan man gömma sitt riktiga jag och så att  ingen behöver få reda på din 

ekonomiska bakgrund eller utbildning.169 Enligt  dessa utsagor är det alltså uppenbart att  det kryllar 

med skådespelare på Helsingfors gator. Jokinen skulle beskriva deras roll som hemtrevlig, 

anspråkslös och försiktig samtidigt  som man inte vill framstå som egocentrisk. ”Om någon här 

skulle gå väldigt självmedvetet så skulle den få massa blickar och väcka uppmärksamhet och 

kanske lite avsky också”, säger Jokinen och poängterar att så är inte fallet i Sverige. Även 

Lehtinens respondenter föraktar en för medveten uppvisning.170 Min tolkning är att om man spelar 

en roll för självmedvetet framstår det som att man försöker för mycket vilket  kan känneteckna en 

bedragare som enligt Goffman spelar falskt.171 Goffman menar dock att en stadsbo i vardagslivet 

inte är en bedragare i den bemärkningen att han i förväg har planerat allting för önskad effekt.172 

Trots detta anser Goffman att en stadsbo börjar agera enligt sin roll direkt när han stigit ut på 

gatan.173  Jokinen visar att hon är medveten om detta då hon berättar att hon försöker undvika 

bedragare genom att  inte fotografera folk som uppenbarligen har som mål att bli fotograferad och 

genom att försöka undvika att ta bilder på organiserade tillställningar istället för på gatan. 
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2.4 Realisitisk skildring eller fantasi

Om staden påverkar folk så att deras stilar blir en utklädnad i en roll så är streetstyle fotografiet en 

dokumentation av detta skådespel. Men inte ens streetstyle fotografiet kan längre anses som en 

spegel av verkligheten.174 Eftersom dessa fotografier på bloggen dock är det  medium som förmedlar 

en uppfattning om Helsingfors till mottagarna och får dem att på ett sätt  uppleva staden är det 

anmärkningsvärt att analysera bildens egenskaper för att skapa ett förhållningssätt till dessa som 

realistiska skildringar eller fantasier. 

      Streetstyle fotografin som den är idag började på 1980 talet i tidsskriften i-D.175 Bilderna som 

togs då var porträtt som dokumenterade personerna i helkropp och kallades för ”straight-up”.176 

Rhodes skriver att straight-up bildens historia går tillbaka till 1800-talets bilder på folk vid 

tillställningar som hästkapplöpnings tävlingar som sedan spreds i olika tidskrifter med 

rapporteringen om tävlingen.177 Med tanke på denna historia kunde även bilderna på hel-looks ha 

likheter med pressfotografiet, vilket enligt Barthes har en status av att skildra verkligheten istället 

för att vara konstnärlig.178 Förutom denna historiska koppling till realistiska anslag så har hel-looks 

bilder vissa egenskaper gemensamt med dokumentärfotografiet. Dessa egenskaper är en naturlig 

belysning, en omgivning i form av natur eller stadsmiljö och att de visar upp  ett ögonblick med att 

frysa tiden. 179  Rhodes skriver vidare att  det ända som skiljer streetstyle fotografiet från att  vara ett 

dokumentärfotografi är den korta beskrivningen på kläderna som även är inkluderat på hel-looks.180

            Jokinen anser att de fotografier hon tar för hel-looks är realistiska och dokumentärliga. Hon 

menar att hennes bilder visar mer verklighetstroget vilka trender som verkligen anammats i 

jämförelse med ett modejobb i en tidning som är en fantasibild, till för att ge nya idéer och 

inspiration. Shinkle påpekar att streetstyle bilden har tagits upp av modemagasin och visas sida vid 

sida med ett modejobb.181  Andersen skriver att modefotografiet tillfångatar ett förutbestämt och 

iscensatt ögonblick.182 Fotografen är inte den enda upphovsmannen i en sådan bild utan det behövs 
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en stor personal av stylister, make-up artister och arbetsledare för att  konstruera bilden.183 Shinkle 

skriver att streetstyle bilden på liknande sätt är konstruerad eftersom streetstyle fotografen gör ett 

selektivt urval av de personer han vill ta bild på.184 Jokinen säger att hon själv gör ett urval av de 

hon vill fotografera baserat på sin egen smak vilket tyder på att bilderna på hel-looks delsvis är 

konstruerade. Jokinen har även en tydlig agenda med vad hon vill åstadkomma med bloggen vilket 

enligt Shinkle förvränger och styr verkligheten och istället visar upp en idealiserad bild.185 Barthes 

menar att själva processen av att ta en bild i sig är konnoterad.186 Faktorer som urval, ljussättning, 

beskärning, placering av objektet, kameravinkling är ett subjektivt konnoterat  beslut av fotografen 

och på så sätt är inget fotografi en verklighetsskildring.187 

          Förutom urvalet talar personernas placering på bilderna om en konstruktion typisk för 

modebilder.  Andersen menar att modellens posering i bilden, fotografens närvaro samt att det 

alltid är modellen som ställer sig framför kameran och inte tvärtom talar om en iscensättning.188 På 

bilderna från hel-looks står personerna i mitten av bilden och tittar rakt in i kameran. De är utan 

tvekan medvetna om att de blir fotograferade och att de är iakttagna vilket gör att det poserar 

framför kameran. Liksom i en modebild kan vi genom att titta på bilden ana fotografens närvaro.189

3.0 Slutdiskussion

I denna del av min uppsats vill jag sammanfattningsvis presentera resultaten av de tre analysdelarna 

samt besvara mina frågeställningar. Jag vill poängtera att  mina resultat med stor sannolikhet har 

påverkats av att jag själv är finländare och att  man bör beakta risken för att jag i mitt arbete drabbats 

av hemmablindhet vilket kan ha påverkat slutresultatet. 

      Redan i sammanfattningen av mitt intervjumaterial framläggs svaret på min första 

frågeställning. Jag tolkar Jokinens intervjusvar som att hel-looks redan från början hade en stark 

vision av hur det ville framställa Helsingfors och att  deras blogg kan fungera som en manifestation 

till alla de som misstror Helsingfors modekunskaper. Med sin blogg vill de visa upp  de unika, vilda 

och galna stilarna som finns i Helsingfors som ett  svar till den svenska likformiga stilen. Även om 
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Jokinen säger att  folk idag klär sig mindre galet och mer internationellt moderiktigt så talar 

Jokinens urval av stilar liksom även de bilder jag analyserat att hel-looks fortfarande har kvar 

samma mål. Elinas färggranna syntagm är ett exempel på denna vildhet som Jokinen förespråkar 

eftersom hennes användning av färger under vinterhalvåret kan anses modigt. Vidare visar min 

semiotiska analys av bilderna att Elinas klädsel gestaltar Helsingfors som jämlikt och självsäkert. I 

denna analys har jag fört en dialog med mina egna iakttagelser och mina andra litterära material för 

få en djupare förståelse i hur bilderna kan representera Helsingfors samt för att öka värdet i min 

analys. Dialogen som genomfördes har lett till följande resultat. Timos syntagm representerar 

Helsingfors som en konservativ men samtidigt avslappnad stad och som en anspråkslös stad som 

vill smälta in. Marias outfit medför till denna avslappnade bilden samtidigt som den är ett exempel 

på att  modetrender kommer sakta till Helsingfors. Både Marias och Anttis klädsel vittnar om ett 

patriotiskt tänkandet i klädstilarna. Detta kan vara tecken på att man är mån om sitt historiska och 

kulturella arv och att finskhet syns starkt i gatubilden. Det patriotiska modet visar även att det finns 

än stolthet för sin nation och att även om man blickar utomlands, som i Anttis fall, så har man 

fötterna på hemmaplan.

         Anttis klädsel ger i likhet med de övriga dräkterna en bild av Helsingfors modet som unikt i 

sättet att blanda stilarna samtidigt som man använt kännetecknande finska enheter för att inte vara 

för framstående. Detta är ett genomgående drag i de resultat som jag kommit fram till i analyserna 

av varje bild. Elina har blandat budgetmärken med statusmärken, Timo blandar konservativt mode 

med en avslappnad känsla, Maria blandar loppisfynd med budgetfynd och Antti blandar etniska 

attribut med finländska varumärken. Denna blandning antyder på det Heini Lehtinen uttrycker vara 

typiskt finskt då hon säger ”yhden muodin tai merkin perässa jouksevaa kansaa suomalaisista ei saa 

tekemälläkään” (övers.”det är omöjligt att göra finländarna till ett folk som bara skulle följa med ett 

mode eller ett märke”).190  Denna tanke berör även Jokinen då hon jämför Helsingfors med 

Stockholm och menar att de flesta i Stockholm klär sig i likadant och att  det där finns tydliga 

begränsningar eller inramningar till vad en tjej eller kille kan ha på sig under en period. Willcox 

hävdar att det är många röster som tycker att det finländska modet inte passar in i övriga 

skandinavien och att det är denna skillnad som måste bevaras och skyddas.191 I Themans intervju 

anser en av respondenterna att  Finland är mer innovativ i sin design än Sverige där slutprodukterna 

ofta är likadana.192 En annan respondent instämmer till att modet i Sverige och Finland är helt olika: 
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”It is a fashion that is innovative, and ‘different’, but at the same time leaning on old traditions of 

handcraft and national pride”. 193  Jag vill hävda att denna skillnad och blandning som stilarna på 

bilderna visar är det unika som Jokinen säger att hon vill förmedla. 

       Mitt  urval visar att  helsingforsare tar stilinspiration från många olika håll och konsumerar mode 

från både budgetmärken, märkesvaror och loppisfynd. Detta kan tolkas som att helsingforsare är 

nyfikna och öppna mot influenser från nya kulturer samtidigt som de är stolta över att  vara 

finländare. Det visar att det som är typiskt för klädmodet är att hitta sin egna unika stil med att 

använda och blanda olika plagg. Materialet visar att detta skall göras på ett anspråkslöst sätt så att 

man inte sticker ut från mängden för mycket även om man är unik. Denna individualitet  kan vittna 

om något unik men kan även beror på att Finland som ovan nämnt p.g.a. av historien inte haft ett 

eget mode på samma sätt som i t.ex. Sverige. Theman skriver att de äldre generationernas tankar 

kring kläder präglats av kriget, ransonering samt brist på råvaror och pengar.194  Spår av detta 

förekommer även på mitt urval av bilder vars konnotationer har ett annat gemensamt drag d.v.s. ett 

mode som är funktionellt och praktiskt. Ett annat tecken är att årstidernas klimatförändring influerat 

klädstilarna. Theman skriver vidare att den unga generationen inte lider av samma problem som den 

äldre och att de är redo att sätta pengar på modekonsumtion. Även Lehtinens studie visar att de 

unga i Helsingfors satsar mera pengar på klädkonsumtion och att detta inte innebär att de blivit 

modeslavar utan att de aktivt strävar efter att hitta det som passar in i deras egna stil.195 I likhet med 

dessa utsagor vill Tohtua hävda att  den yngre generationen har påbörjat en stilrevolution.196 

Eftersom mitt urval utgörs av personer i åldern 24-32 representerar de den yngre genrationen och de 

alla förmedlar denna individuella unika stil. Det kan vara svårt att sätta fingret på exakt vad denna 

unika individualitet är och vad som ligger bakom den. Det kan vara det som är det speciella med 

Helsingfors eller det som kännetecknar den finska stilen. Jag vill dessutom föra fram tanken om att 

den unika sättet att blanda stilar till något individuellt kanske är den yngre genrationens sätt  att hitta 

den egna finska stilen. Detta krav på individualitet kan vara en svår balansgång då det  uppstår en 

spänning mellan att vara unik utan att  sticka ut. Detta fenomen behöver inte bara finnas i 

Helsingfors eftersom jag anser att det finns en möjlighet att  det även på andra ställen kan vara så, 

vilket tyder på att mitt  resultat kan tala om hur förhållandet mellan stil och identitet ser ut i denna 

samtid. 
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        Den andra analysdelen tyder på att det är legitimt att ifrågasätta helsingforsarnas klädstils 

autenticitet eftersom stadsbor är skådespelare iklädda en roll för en pjäs som utspelas på stadens 

gator. Därför kan även den bild som fotografierna på hel-looks skapar om Helsingfors ifrågasättas. 

Goffman skriver att det inte är frågan om sant eller falskt som är viktig utan om de agerande är 

berättigade att spela sin roller.197 På liknande sätt vill jag inte besvara frågan om Timo faktiskt är 

från Främre Töölö eller om han bara är utklädd till rollen som konservativ. Det jag vill visa med 

min analys är att de budskap som syntagmen på bilderna förmedlar inte kan tolkas som en spegel 

till Elinas, Timos, Maria och Anttis verkliga jag utan som budskap deras roller förmedlar. Den 

klädsel vi ser på streetstyle bilderna tillhör scenografin i teaterpjäsen som utspelas i Helsingfors. På 

grund av att personerna som förmedlar denna bild troligtvis agerar som skådespelare.

           Bilderna kan även ifrågasättas p.g.a. deras egenskaper som fotografi och perspektivet till hur 

de representerar Helsingfors som modestad kan förändras då man analyserar hur man förhåller sig 

till bilden om streetstylefotografi. Jag anser att Jokinen legitimt kategoriserar sina bilder som 

dokumentärfotografier även om bilderna i viss mån är konstruerade vilket objektens posering samt 

urvalsprocessen tyder på. Andersen skriver nämligen att även dokumentärfotografiet är iscensatt 

p.g.a. att den styrs av fotografen.198  Denna tanke framför även Barthes då han menar att varje 

fotografi är konstruerat eftersom de bara kan säga något om verkligheten i just  den givna stunden då 

bilden knäpps.199 På samma sätt  kan alltså bilden på t.ex. Antti bara säga så mycket om verkligheten 

att  i den exakta tidpunkten som bilden är knäppt var han klädd i etniska mönster, brun skinnkappa, 

blåa byxor och accessoarer från finska Karhu på Stora Robertsgatan i Helsingfors. Enligt min 

tolkning av svaren Jokinen gav under intervjun om hennes process att ta bilder på det hon ser väl 

ute på stan vill jag hävda att de stilar hon visar upp verkligen finns i Helsingfors även om personen i 

fråga är klädd i en roll och att  det inte ger en realistisk bild på helheten av alla stilar i staden utan 

skildrar en aspekt av det. 

4.0 Slutsats

Jag har bara undersökt hur representation ser ut och hur man kan förhålla sig till den. Jag anser inte 

att  jag med min uppsats ha fyllt en existerande forskningslucka totalt utan det jag hoppas att jag 

gjort är att visa att det fortfarande finns mycket i det jag tagit upp i min undersökning som kräver 

ytterligare forskning. Följande exempel är förslag på fortsatt forskning. För att få reda på hur 
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sanningsenlig representationen är borde man göra en receptionsanalys på både finländare och 

internationell publik. Först då kan man veta vilken effekt dessa bilder har. En undersökning på vad 

folk har på sig i Helsingfors genom att  utforska deras garderober eller genom intervjuer skulle 

kunna ge svar på hur folk i Helsingfors egentligen klär sig. En jämförande studie med en streetstyle 

blogg från Stockholm skulle tydligare visa skillnaderna i nationernas klädstilar och förtydliga det 

förhållande som Sverige och Finland har. Enligt mitt material finns det ett återkommande behov att 

jämföra Sverige med Finland. 

       Resultaten jag presenterat och diskuterat utgör den bild som hel-looks bloggen möjligen 

förmedlar via internet till en stor publik. Oberoende på hur sann eller falsk denna bild är detta den 

uppfattning som median förmedlar och som de tillsammans med Jokinen och den tidigare forskning 

jag använt mig av verkar ha gemensam. Det median förmedlar har en stor effekt på hur folks 

föreställningar uppkommer. Mediers representation anammas av en masspublik och blir då en 

gemensam bild liksom en gemensam föreställning i likhet med begreppet nation. Vad jag än en 

gång vill göra är att dra paralleller till begreppet svenska modeundret. Det jag anser vara intressant 

är om man kunde använda denna föreställda gemensamma bild som hel-looks förmedlar av 

Helsingfors för att mynta ett begrepp som på samma sätt kan används i marknadsföringssyfte.

Slutligen vill jag tacka Liisa Jokinen för hennes medverkan i detta arbete genom att ställa upp för 

en mycket givande intervju. 

38



5.0 Källförteckning

5.1 Tryckta källor

Andersen, Charlotte, Modefotografi: En Genres Anatomi (Köpenhamn: Museum Tusculanums 
Förlag, 2006).

Anderson, Benedict, Den Föreställda Gemenskapen: Reflexioner Kring Nationalismens Ursprung 
och Spridning (orig. Imagined Communities: reflections on the origin and spread of nationalism) 
översättning Sven-Erik Torhell (Göteborg: Daidalos AB, 1993).

Arnold, Rebecca, ”Looking American: Louise Dahl-Wolfe´s Fashion Photographs of the 1930s and 
1940s” i Fashion Theory, Vol 6, Issue 1 (United Kingdom: Berg, 2002). s. 45-60.

Barthes, Roland, Det Ljusa Rummet - Tankar Om Fotografiet (orig. Camera Lucida, 1980) 
översättning Mats Löfgren (Stockholm: Alfabeta 2006). 

Barthes, Roland, ”The Photographic Message” i Image, Music, Text (London: Fontana Press, 1977) 
s. 15-31.

Berglund, Ulrika, ”Tracing a Local Narrative in Fashion” i Working Papers in Fashion Studies 
(London: London College of Fashion, University of the Art London, 2011) s.3-18

Bryman, Alan, Kvantitet och Kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning (orig. Quantity and Quality 
in Social Research, 1995) översättning Björn Nilsson (Lund: Studentlitteratur, 1997).

Craik, Jennifer, ”Is Australian Fashion and Dress Distinctively Australian?” i Fashion Theory, Vol. 
13, Issue 4 (Berg, 2009) s. 409-442.

Falk, Karin, Det Svenska Modeundret (Stockholm: Nordstedts, 2011).

Fiske, John, Kommunikationsteorier: En Introduktion (orig. Introduction to Communication 
Studies, 1990) översättning Lennart Olofsson (Stockholm: Wahlström&Widstrand, 2010).

Goffman, Erving, Jaget och Maskerna: En studie i vardagslivets dramatik (orig. The Presentation 
of Self in Everyday Life, 1959) översättning Sven Bergström (Stockholm: Nordstedts, 2010).

Lehtinen, Heini, ”Muodissa” i New Arrivals 15 Finnish Fashion Designers (Helsingfors : Lönnberg 
Print&Promo, 2007).

Lehtinen, Ville Petteri, ”Muotiin tuomitut? Shoppailu ja vaatteiden kulutus helsinkiläisten nuorten 
aikuisten identiteettiä viestintämuotona” (Helsingfors : Helsingfors Universitet, Institutionen för 
kommuniktionslära, 2001).

Lurie, Alison, The Language of Clothes (London: Bloomsbury, 1992).

39



Rhodes, Kate, ” The Elegance of the Everyday: Nobodies in Contemporary Fashion Photography” i 
Fashion as Photograph: Viewing and Reviewing Images of Fashion (London och New York: 
I.B.Tauris, 2008) s. 200-213.

Rocamora, Agnes och O’Neill, Alistair, ”Fashioning the Street: Images of the Street in the Fashion 
Media” i Fashion as Photograph: Viewing and Reviewing Images of Fashion (London och New 
York: I.B.Tauris, 2008) s.185-199.

Shinkle, Eugénie, Fashion as Photograph: Viewing and Reviewing Images of Fashion (London och 
New York: I.B. Tauris, 2008).

Steinar Kvale, Svend Brinkman, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteratur AB, 
2007).

Steele, Valerie, Paris Fashion: A Cultural History (Oxford och New York: Berg, 1998) s. 143-147.

Theman, Gina, ”New Arrivals in Finnish Fashion - looking in: Altering Fashion, Finnishness and 
Cultural Meaning” (Stockholm: Stockholms Universitet, Centrum för Modevetenskap, 2008).

Tohtua, Hanna, ”Hyvästit Tuulipuvulle” i Trendi  Nummer 12 (Helsinki: Forma Magazines, 2011) s.
40-43.

Veinola, Anne, ”Pääosassa Suomalainen Muoti” i New Arrivals 15 Finnish Fashion Designers 
(Helsingfors : Lönnberg Print&Promo, 2007).
 

Willcox, Donald J, Suomalaisen Muotoilun Kuviot ( Borgå och Helsingfors: Werner Söderströms 
AB, 1973).

Woodward, Sophie, ”The Myth of Street Style” i Fashion Theory, Vol. 13, Issue 1, (Berg, 2009) s. 
83-102

5.2 Otryckta källor

http://www.hel-looks.com  

 http://www.ne.se/lang/finland/statsskick-och-politik 5.12.11 kl.15.50

http://www.worlddesigncapital.com/world-design-capitals/future-capital/ 7.12.11 kl.10.28

http://landelooks.wordpress.com/ 6.1.12 kl.14.14

http://finland.fi/Public/default.aspx?contentid=163412&nodeid=37598&culture=en-US 14.12.11 kl.
11.14

http://www.hel-looks.com/about/ 6.1.12 kl.14.16

http://liisajokinen.com/projects/ 6.1.12 kl.14.22

40

http://www.hel-looks.com
http://www.hel-looks.com
http://www.ne.se/lang/finland/statsskick-och-politik
http://www.ne.se/lang/finland/statsskick-och-politik
http://www.worlddesigncapital.com/world-design-capitals/future-capital/
http://www.worlddesigncapital.com/world-design-capitals/future-capital/
http://landelooks.wordpress.com
http://landelooks.wordpress.com
http://finland.fi/Public/default.aspx?contentid=163412&nodeid=37598&culture=en-US
http://finland.fi/Public/default.aspx?contentid=163412&nodeid=37598&culture=en-US
http://www.hel-looks.com/about/
http://www.hel-looks.com/about/
http://liisajokinen.com/projects/
http://liisajokinen.com/projects/


http://www.ne.se/lang/finland 5.12.11 kl.15.05

http://www.ne.se/lang/nation/267216, 5.12.11 kl.15.23

41

http://www.ne.se/lang/finland
http://www.ne.se/lang/finland
http://www.ne.se/lang/nation/267216
http://www.ne.se/lang/nation/267216


Bildbilaga

Bild 1, http://www.hel-looks.com/archive/#20110118_01  7.1.2012 kl.15.00

Bild 2, http://www.hel-looks.com/archive/#20110428_03 7.1.12 kl.15.05

42



Bild 3, http://www.hel-looks.com/archive/#20110730_05 7.1.12 kl.15.10

Bild 4, http://www.hel-looks.com/archive/#20111112_01 7.1.12 kl.15.11

43


