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Abstract
I detta C-arbete har vi genomfört två kvalitativa studier för att undersöka vad begreppet personlig stil 
innebär. Först en observationsstudie av personlig stil på gatorna i Buenos Aires, sedan nio djupintervjuer 
med personer inom modebranschen i Sverige och Argentina. 
Utifrån detta fann vi en rad kriterier som kännetecknar en person med personlig stil.

Viktiga kriterier för att definiera personlig stil är att en person på ett estetiskt tilltalande och laborerande 
sätt lyckats kombinera kläder och identitetsbärande detaljer i sin outfit på ett sätt som är säreget och speglar 
personens smak. Personlig stil handlar därför om att oberoende av trender sätta sin egen smak i första hand, 
därför är självsäkerhet och självkännedom viktiga kvaliteter hos en person med personlig stil. 

Arbetet resulterade i en inspirationsbok om personlig stil. Boken består av fotografier och illustrationer på 
människor med kreativa stillösningar, samt intervjuer med personer inom modebranschen. 
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1.Inledning

1.1 Idéarbetet
Under hösten 2007 började planeringen inför vad som skulle komma att bli vårat c-arbete. Det var 
någon gång i december vi på allvar satte oss ner och spånade idéer med varandra. Utgångspunkten var 
då att vi båda ville jobba med ett kreativt och intressant ämne, där vi fick skapa en grafisk form och 
använda oss av våra respektive spetskompetenser illustration och fotografi. Eftersom mode är ett av våra 
största gemensamma intressen och dessutom ett arbetsområde som enligt vår mening tillåter intressant 
formgivning, var de flesta av våra idéer moderelaterade. Vi tyckte också ämnet mode som sådant är 
sammankopplat med mediedesign eftersom det handlar om att uttrycka, signalera och skapa något visuellt. 
Men istället för i en logotyp, en vinjett eller en målarduk, visar vi upp resultatet på vår kropp. Efter många 
om och men fastnade i slutändan för den idé som var mest utmanande. Den föddes på följande sätt. 
   Sanna hade under julen av en slump surfat in på en modeblogg1 från Argentinas huvudstad Buenos 
Aires. En modeblogg är en blogg på Internet där det som skrivs av skribenten/skribenterna till största delen 
handlar om mode. Bloggen vi hittade var av typen streetstyle-blogg. Det är en typ av dokumenterande 
modeblogg vars inlägg består av fotografier på människor och deras klädstilar oftast tagna på gator, därav 
namnet. Ofta är streetstyle-bloggar stadsrelaterade, exempelvis stockholm-streetstyle2, som bara fotar 
människor i Stockholm. 
   Hur som helst fann vi denna streetstyle-blogg från Buenos Aires mycket inspirerande på grund av hur 
annorlunda folket i Buenos Aires klädde sig jämfört med oss i Sverige och andra västerländska länder. Av 
bloggens bilder att döma, verkade folket i staden ha en mer avslappnad relation till mode än vad vi har här 
i Sverige. Folkets kläder verkade helt enkelt inte vara styrda av överordnade trender, utan verkade ha en 
personligare prägel. 

1.2 Varför Buenos Aires?
Det här fenomenet var något vi fann mycket intressant. Vad händer med människors sätt att klä sig när 
modet i landet inte styrs av trender? Vad har människor för relation till mode i Buenos Aires? Och kan vi 
i trendstyrda Sverige lära något av dem? Var frågor vi började fundera över. Vi började undersöka landet 
Argentina som sådant. Vi läste historia och nutida artiklar. Den ekonomiska krisen landet drabbades 
av 2001 hade medfört att många konstnärliga näringar uppstått i Buenos Aires på grund av de låga 
kostnaderna.3 Detta speglades också i de researtiklar vi läste, som beskrev staden som en kreativ bubbla 
som snart skulle explodera.4 Detta var även något resebranschen stödde när Linda kontaktade dem. Vi 
kontaktade också folk inom den svenska modebranschen för att höra vad de visste om modekulturen i 
Argentina. De flesta visste mycket lite, men var intresserade av vårt projekt, som vi hittills fortfarande inte 
riktigt visste hade för syfte. En av de personer vi kontaktade hade mer koll på läget i staden än resten av 
modefolket, nämligen Adam Saletti. Adam är grundare till modemagasinet Bon Magazine och befann sig 
sedan två år tillbaka i Buenos Aires för att ägna sig åt konst. Han berättade att Buenos Aires modescenen, 
om man pratade om folket och inte märkena var mycket inspirerande. ”Modekidsen” jobbade enligt honom 
hårt för att hitta deras egna stil och han trodde absolut att vi skulle få ihop bra material till vårt arbete. 
Därefter bestämde vi oss. Buenos Aires var en intressant stad att studera modekulturen i med tanke på:

1) De påstådda överflödet av kreativa människor.
2) Den ekonomiska skillnaden från västvärlden.
3) Det geografiska avståndet från de stora modestäderna i Europa och USA.
4) De bilder som via streetstyle-bloggar spreds från staden.
5) Den svenska modebranschens positiva intresse för projektet.
6) Våran egen magkänsla över att detta kunde bli något riktigt spännande.

Så efter ungefär två månader av research och förberedelser bestämde vi oss för att boka flygbiljetter till 
Sydamerika.

1  http://bastreetstyle.blogspot.com 2008-04-09
2  http://www.stockholmstreetstyle.feber.se 2008-04-29
3 Lonely Planet, Buenos Aires. Lonely Planet Publications, 2005. Lonely Planet, Buenos Aires. Lonely Planet Publications, 2005.
4  http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=121&a=339548 2008-05-03
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1.3 Tanken med projektet innan resan
Som sagt var vårt syfte med projektet aldrig riktigt slipat innan avresan. Detta eftersom det var svårt att 
veta vad som riktigt väntade oss när vi väl skulle komma fram till staden. I vår projektbeskrivning i februari 
skrev vi följande: 

”Syftet med vårt projekt är att studera och lyfta fram modekulturen i Buenos Aires. 
Detta kommer vi göra ur en streetstyle-vinkel, eftersom den scenen för mode är 
något väldigt intressant och spännande. Det har vi blivit ännu mer övertygande om 
efter att pratat med folk i branschen, som stärker vår tro om att Buenos Aires är en 
oslipad diamant när det gäller mode, där personligt uttryck kanske är viktigare än 
trender. 

Ur projektet kommer vi i slutändan ha framställt två produkter. En utredande c-
uppsats, och en bok om Buenos Aires gatumode – som vi tror vi i Sverige och andra 
trendstyrda länder kan komma att inspireras mycket av. Boken kommer att bygga 
på vackra fotografier och illustrationer på främst den yngre delen människor med 
kreativa stillösningar på gatorna i Buenos Aires, samt intressanta intervjuer med 
branschfolk så som moderedaktörer, modebloggare och trendspanare som alla ger 
sitt perspektiv på fenomenet.

Det vi alltså rent konkret skulle göra under vår vistelse i Buenos Aires var att fotografera människor på 
gatorna och göra intervjuer med människor inom Buenos Aires modebransch. Detta material skulle vi 
efter resan sätta ihop tillsammans med illustrationer inspirerade av människor vi träffat i en så kallad 
inspirationsbok om modekulturen i Buenos Aires. Det var alltså målet innan resan. 

1.4 På plats i Buenos Aires
Efter 24 timmar med flyg, en livsfarlig taxiresa och en natt i begagnade lakan på ett dorm room för fyra 
med insyn, installerade vi oss i vår hyrda lägenhet på åttonde våningen längst Medrano 1970, i Palermo 
Viejo. Palermo är ett stort distrikt i norra Buenos Aires som består av Palermo SoHo, Viejo och Hollywood. 
Som det låter på namnen är Palermo känt som det konstnärliga distriktet, där små restauranger trängs ihop 
med unga modeskapare och formgivare. En perfekt plats att ha som bas under vistelsen, tyckte vi.  
   Totalt hade vi på oss 17 dagar för att samla ihop vårt material. Vi började redan första dagen med att ge 
oss ut på gatorna i Palermo. Därefter avverkade vi distrikt efter distrikt. En typisk dag kunde se på det här 
sättet:

1) Vi vaknar vid halv tio, stiger upp, någon sätter vatten på kokning. Vi sätter oss och äter frukost på 
balkongen, färsk frukt, bröd, yoghurt, havregrynsgröt och te, medan vi planerar dagen.

2) Vi gör oss i ordning och lämnar lägenheten. Därefter går vi till tunnelbanan och åker iväg till det 
område där vi under dagen tänker gå omkring och fotografera människor. 

3) Vi går av tunnelbanan och utforskar stadsdelen vi kommit fram till.
4) Vi ser en ”intressant människa” som kommer gående mot oss på gatan. Efter en snabb analys och 

diskussion oss emellan bestämmer vi oss för att fråga om vi får fotografera personen till vår bok. 
5) ”Hola! Pardon senorita, hablas inglés?” Säger någon av oss, och vi hoppas på att den unga kvinnan 

i fråga kan prata lite engelska. Oftast får vi därefter traggla oss fram på spansk-engelska för att 
förklara varför vi vill fotografera henne, och vad vårt projekt går ut på. Oftast blir hon glad att vi 
gillar hennes stil, och låter oss ta några bilder. 

6) Vi fotograferar personen. Här agerar Sanna fotograf och Linda fotoassistent. Riktiga streetstyle-
fotografer fotograferar sina bilder rakt upp och ner. Men eftersom vi ville ha bilder av högre 
kvalité som skulle platsa i vår bok, krävdes också lite mer arbete runt om fotograferingen. Detta 
betyder i första hand att vi var tvungna placera personen i en närliggande passande miljö, med bra 
ljusförhållanden. Något som inte alltid var helt enkelt när man inte kunde uppehålla personen i 
kanske mer än 4 minuter. Ibland kunde vi ställa till med riktiga spektakel då Linda blev tvungen 
hålla ett stort paraply med blixt i en trång folkmassa, Sanna sitta ner med objektiv utspridda 
över hela gatan medan personen vi skulle fotografera, poserade i körfältet för 40 000 taxibilar. 
Olycksrisken var ett faktum. Men oftast gick det rätt så lindrigt till. 



7) Vi tar personens namn, ålder, e-post och sysselsättning innan vi går skilda vägar.
8) 22.00 äter vi en fantastisk middag på en semivegetarisk restaurang och dricker ett glas rött. 
9) 24.00 är vi tillbaks i lägenheten och går igenom dagens skörd av fotografier på Lindas Mac. 
10) 01.00 somnar vi framför ett avsnitt av ”Sexo en la ciudad” och drömmer om Dulche de leche.

1.4.1 Mötesupplevelser
En av våra intervjupersoner Peter Siepen menar att så fort en person börjar klä sig i färg, blir dess stil 
personlig. Detta argument stämmer in på ett av våra starkaste möten, det med två minst sagt färgglada 
väninnor som enligt dem själva ” just hanged around” i den färgsprakande stadsdelen La Boca i Buenos 
Aires. Dessa damer uppenbarade sig i folkvimmlet iklädda hatt, och kläder prydda med leopardmönster, 
färger och paljetter. Tilläggas ska att den äldsta av de två damerna skjutsades i rullstol och hade den 
beundransvärda åldern av 94 år. De utstrålade en enorm mängd energi, positivitet och framförallt kärlek 
till livet. Det lyckorus vi kände efter mötet med dessa damer är obeskrivligt. De var iallafall ett strålande 
exempel på personlig stil. Damerna plockade definitivt full pott, och lyckades uttrycka sin personliga stil 
bortom alla trender och skönhetsideal.

1.4.2 Urval av fotoobjekt
Efter ett antal fotograferingar av personer som enligt oss hade en intressant och personlig stil började vi 
fascineras av hur vi båda plötsligt bara visste att ”-Han ska vi ha!” Vi funderade kring vad som fångade vårt 
intresse och vad som kännetecknar en person som sticker ut i en folkmassa, med en slags aura kring sig. 
Det var kort sagt en slags magkänsla vi båda fick, och tvekade aldrig på att fråga.

1.5 Syfte och frågeställningar
Det visade sig alltså när vi började vår observation av gatumodet i Buenos Aires att det var fenomenet 
personlig stil som var intressant. Ju mer vi pratade om begreppet, desto mer förvirrade blev vi, men desto 
mer säkra på att det var mycket angeläget att angripa. Detta både på grund av vad vi upplevde för tillfället 
i Buenos Aires, och faktumet att personlig stil är något som var och är väldigt omtalat hemma i Sverige. I 
Sverige och västvärlden har det nämligen blivit en trend de senaste året att ha en så kallad ”personlig stil”. 
Begreppet är alltså via media välkänt, men frågan kvarstår fortfarande: Vad är egentligen personlig stil? Är 
det som bloggar och tidningar säger, att personlig stil är en trend som går ut på att blanda nya kläder med 
secondhand? Eller är personlig stil kanske att vara konsekvent, exempelvis att som hårdrockare alltid klä 
sig i nitar, eller som farfar alltid klä sig i samma manchesterbyxor men naturfärgade tröjor? 
   Vi kände att det var god tid att få ordning på fenomenet. Därför blev vårt nya syfte med projektet att 
utreda vad personlig stil egentligen är. För att svara på syftet använde vi oss av frågeställningarna:

•	 Finns det utmärkande kriterier för vad som är personlig stil?
•	 Kan alla ha en personlig stil? Eller behöver en person vissa egenskaper för att utveckla en personlig 

stil?
•	 Är personlig stil en trend?

2. Metod
Vi har genomfört två kvalitativa studier genom projektet för att utreda syftet. Först en observationsstudie 
av personlig stil i Buenos Aires, sedan nio djupintervjuer med personer inom modebranschen i Sverige 
och Argentina. Vi beskriver i det här kapitlet även vår metod för det konstnärliga formgivningsarbetet med 
boken.

2.1 Observationsstudier
Vår observationsstudie innebar observation och dokumentation av människor med intressanta stillösningar 
på sina kläder i Buenos Aires. Vi promenerade längs gatorna i olika stadsdelar, befann oss på allmänna 
platser där det rörde sig mycket folk. Till exempel på gator, klubbar, tunnelbana, caféer. När vi såg en 
person som vi fann iögonfallande intressant och som skiljde sig från omgivningen så frågade vi på ett 
trevligt sätt om vi fick fotografera dem. Vi berättade att vi var ”Streetstyle fotografer” och gillade deras stil. 



Konversationerna skedde på engelska, spanska och med hjälp av kroppsspråk. Vi var noga med att försöka 
anpassa vårt bemötande beroende på vilken typ av person vi enligt vårt första intryck trodde att de var. 
Detta genom att läsa av deras utseende och kläder och attribut. Vi försökte alltså att ”go native” för att vara 
seriösa, öppna och tillmötesgående. Vi bad om namn, ålder, yrke/student. Sedan pratade vi gärna en stund, 
många var väldigt nyfikna på vad vi gjorde och gav råd på butiker, klubbar och restauranter som vore värt 
ett besök för att det rörde sig människor med roliga stilar där.
   Vår utrustning för att dokumentera observationerna bestod av: kamera, tele- och vidvinkelobjektiv, 
paraply, extern blixt, papper, penna och massor av nyfikenhet. 

2.2 Djupintervjuer
Redan innan vår resa hade vi planerat tre intervjuer med experter inom olika områden i Buenos Aires 
modebransch. Vi skulle möta upp dem personligen och fråga dem frågor om modekulturen i staden. 
Personerna vi intervjuade var Adam Saletti, grundare av Bon Magazine, med stor koll på både den svenska 
och argentinska modekulturen. Creative directorn och Javier Lourenço och art directorn Diego Bazzino, 
deltidstrensspanare på den stora bloggen The UnCoolHunter.com. Vi träffade också den annorlunda 
argentinska modefotograf- och illustratörduon Tomi & Cherry, som bland annat jobbar åt kunder som 
Converce och Nike. Intervjuerna dokumenterades via foto och skrift.
   Eftersom vårt nya syfte började växa fram under veckorna i Buenos Aires, diskuterade vi frågan ”vad 
är personlig stil?” vid alla tre intervjutillfällena, men endast med Tomi & Cherry mer grundligt och 
ingående som vi sedan kom att göra i Sverige. Eftersom vårt syfte inte längre bara hade med modekulturen 
i Buenos Aires att göra, kände vi att det var mer motiverat att intervjua modefolket på hemmaplan, istället 
för i Buenos Aires där modebranschen var så pass ny.5 Därför bestämde vi oss för att inte kontakta fler 
intervjupersoner i Argentina, utan vänta med det tills vi kom tillbaka till Sverige och fortsätta intervjuerna 
där, mer spetsade mot vårt nya syfte.

2.2.1 Syftet med djupintervjuerna
Väl hemma i Sverige började vi förbereda våra intervjuer genom att diskutera frågor och intervjupersoner. 
Vårt syfte med att över huvudtaget göra intervjuerna, var att vi kände att vi behövde mer kunskap inom 
ämnet personlig stil för att kunna dra välgrundade slutsatser, som inte bara var baserade på våra egna 
upplevelser och tolkningar från observationen. Vi ville ge arbetet en större vetenskaplig tyngd. Eftersom det 
inte fanns någon passande litteratur att tillgå och det inte kändes givande med en enkätundersökning valde 
vi att gå rakt på kunskapskärnan; experter av skilda genrer inom modeindustrin.

2.2.2 Intervjufrågor
Målet med djupintervjuerna var att få djup expertkunskap inom ämnet personlig stil.  Vi försökte så långt 
det gick träffa våra respondenter öga mot öga. Dock begränsade tid och ekonomi våra möjligheter i vissa 
fall. Därför gjorde vi också en del av intervjuerna via telefon och mail. De frågor vi ställde var:

1. Vad är personlig stil? 
2. Finns det utmärkande kriterier för vad som är personlig stil? 
3. Kan alla ha en personlig stil? Eller behöver en person vissa egenskaper för att utveckla en 
personlig stil? I så fall vilka? 
4. Vem bestämmer vem som har personlig stil? 
5. Vad har personlig stil för relation till mode och trender? Just nu är det trendigt att ha en 
personlig stil. Enligt massmedia skapar man grovt sett en personlig stil genom att blanda 
secondhand med nya plagg på ett eget sätt. Är det skillnad på massmedias begrepp personlig 
stil, och vad personlig stil egentligen innebär? Om inte, innebär det då att personlig stil 
kommer bli otrendigt? 
6. Finns det några sammanhang där det är fördel att ha en personlig stil? 
7. Vad utmärker en stilikon? 
5 Intervju med Adam Saletti, Bilaga 6 Intervju med Adam Saletti, Bilaga 6 



8. Är vi våra egna varumärken? Finns det likheter mellan ett lyckat varumärke och en person 
med god personlig stil, med tanke på hur de byggs upp konceptuellt?

2.2.3 Respondenter
Dessa personer blev de som i slutändan medverkade i våra intervjuer. De är alla verksamma inom 
modebranschen med den gemensamma nämnaren att de har ett eget och personligt förhållningssätt i sin 
yrkesroll. Vidare har personerna en spridning från att vara allt från experter på modehistoria till experter på 
att klä sig eget och personligt. Vi tyckte spridningen var mycket viktigt för att få en objektiv uppfattning 
kring ämnet. Alla våra respondenter är välkända och respekterade namn inom branschen.

Adam Saletti: Grundare av Modemagasinet Bon som är ett alternativt modemagasin. 6  Bosatt i Buenos 
Aires, aktuell med konstprojekt.

Lotta Lewenhaupt: Författare med 1900-talsmode som specialitet. Just nu redaktionschef på Elle Interiör

Stefan Nilsson: Trendanalytiker inom mode- och designbranschen på förtaget Trendgruppen.  

Bea Szenfeld: Modedesigner med en väldigt egen och okommersiell stil. Bea arbetar ofta med återvinning 
och väldigt konstartat som modeskapare. Hon har stor bredd på sina uppdrag och projekt.

Peter Siepen: Tv-personlighet som alltid laborerat med mode och dess könsroller och regler. En stor 
föregångare för personlig stil.

Tomi och Cherry: Modefotograf och Illustratör. Deras stil är väldigt färgsprakande och banbrytande på 
den Argentinska marknaden. De jobbar alltid med kontroll över hela koncept, vilket gör dem unika.

Kitty Jutbring: Krönikör och aktuell som programledare för ungdomsprogrammet ”Hasses brorsas 
låtsassyrras kompis”. Kitty är en förbild för många unga, framförallt tjejer. Hon går emot strömmen och 
klär sig på sitt speciella sätt, och sticker verkligen ut.

The Uncoolhunter:  Javier Lourenço och Diego Bazzino är artdirector respektive trendanalytiker och två 
av fyra personer bakom bloggen The Uncoolhunter.7 Deras blogg är en motreaktion till ”The coolhunter”.  
The uncoolhunters syfte är att lyfta fram saker som är otrendiga och bizarra, därmed intressanta. 

Knotan: Modefotograf som enligt oss skildrar mode på ett personligt och konstnärligt sätt.
 

2.3 Metoder för formgivningen

2.3.1 Arbetet med fotografierna
Efter resan hade vi samlat på oss över 400 fotografier. Efter att ha sållat bort miljöbilder och dubbletter var 
vi nere på ca 100 stycken foton av olika människor vi träffat på gatorna som vi var nöjda över. Därefter 
följde ett omfattande redigeringsarbete bild för bild, inte för att på något sätt förvränga personerna, men 
för att korrigera ljus, färger, kontraster och annat som inte blivit nog bra vid fotograferingen, och för att 
förstärka personens stil. För redigeringen användes Adobe Photoshop CS3. 

2.3.2 Arbetet med illustrationerna
Syftet med illustrationerna är att de ska fungera som ett komplement till fotografierna. Jag har återskapat 
och förstärkt den unika känslan hos personen och dess stil för att göra upplevelsen av boken och budskapen 
intressantare och tydligare.
   Jag har jobbat efter de kriterier som vuxit fram genom våra analyser av fotografierna och det 

6 http://www.bonmagazine.com http://www.bonmagazine.com
7 http://www.theuncoolhunter.com http://www.theuncoolhunter.com
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intervjupersonerna menar är karaktäristiskt för personlig stil. Illustrationerna är skapade med blandad 
analog teknik för att utstråla lekfullhet och skapa kontrast till det fotorealistiska och grafiska materialet i 
boken. Jag har använt mig av tusch, krita, pastell, blyerts, akvarell och silkespapper som sedan scannats  in 
och varsamt behandlats i Photoshop. I val av teknik har jag i varje bild tagit hänsyn till vilken känsla som 
ska förmedlas och vad som är mest karaktäristiskt för personen på bilden. Illustrationerna kan beskrivas 
som stark karaktäristiska, lite fula, naiva, konstiga och ofärdiga. Betraktaren blir därmed aktiverad genom 
att hon själv automatiskt börjar ”färdigställa” bilden genom att läsa in linjer som inte finns. Detta ger 
läsaren utrymme för att öppensinnat göra egna tolkningar av illustrationerna, och på ett djupare plan ta del 
av bokens budskap.  
   På samma sätt som vi snabbt fastnade för något på personen vi valde att fotografera, illustrerar jag samma 
sak det genom att helt enkelt bara rita det som är mest karaktäristiskt för personen och dess outfit.

2.3.3. Metod för bokformgivningen
När vi formgav boken8 hade vi skapat en kortare kommunikativ plattform som underlag. Där konstaterade 
vi följande:

2.3.3.1 Produkten
Produkten vi ska formge är en inspirationsbok om personlig stil. Boken består av fotografier och 
illustrationer på kreativt klädda människor, samt intervjuer med personer inom modebranschen.

2.3.3.2 Målgrupper

Stina, 20
Stina är en glad och social 20 åring som jobbar som butiksbiträde på Gina Tricot i centrala Stockholm. 
Hon gillar sitt jobb, men ser det som något tillfälligt tills hon kommit på vad hon ska plugga på högskolan. 
Stinas liv består av fester, häng med vännerna på caféer och shopping. För sina pengar betalar hon hyran 
och köper kläder. Den bästa shoppingen gör hon vanligtvis på H&M, Top Shop, Carlings och såklart Gina 
Tricot. 
   Att vara trendig och snygg är något som är mycket viktigt för Stina, och hon lägger ofta upp bilder på sig 
själv i ”dagens outfit” på hennes blogg där hon matchar den nya toppen med sina fina pumps. Det vore ännu 
roligare för henne om hon blev fotograferad av stockholmstreetstyle. 
   Stina läser tidningar som Sofies mode och Cosmopolitan för att hålla sig uppdaterad om trender. Alltid 
är det något nytt man måste ha! När det gäller secondhand och alternativt mode, tycker hon att det verkar 
coolt, men det är inte något hon köper rakt av. Stina gillar mer säkra kort, dvs. mode som säljs i hennes 
favoritbutiker och som de modebloggare hon följer skriver om. 
   I framtiden vill Stina jobba med något inom mode. Vad för något spelar egentligen inte så stor roll, make-
up artist, modeskribent eller chef på en tidning, allt verkar roligt!
   När Stina ser vår bok kommer hon för det första tycka att den är intressant på grund av titeln. Det 
handlar ju om mode vilket är hennes största intresse. Dessutom tycker Stina att boken är supersnygg. Den 
skulle passa perfekt hemma i hennes lägenhet på vardagsrumsbordet. Hon bläddrar i boken och gillar de 
inspirerande bilderna. När hon märker att det medverkar kändisar som Peter Siepen och Bea Szenfeld 
så bara måste hon köpa den. Boken stärker hennes image som en modemedveten tjej med koll. När 
hon kommer hem bloggar hon om sitt kap. Hon imponeras av de olika stilarna på de fina fotografierna 
och älskar den exotiska känslan att det utspelar sig i Latin Amerika, Buenos Aires. Snyyygga killar! 
Illustrationerna tycker hon är härliga och ganska konstiga. Hon menar att alla borde köpa boken. Hon ser 
den som en perfekt inspirationskälla vid idétorka till dagens outfit! 

Urban, 29
Urban har det attraktiva jobbet som grafisk formgivare och copywriter på Acne Creative sedan tre år 
tillbaka. Det passar honom perfekt, eftersom han där får utlopp för sina största intressen.
   Både på fritiden och genom jobbet går Urban då och då på designmingel, olika releaser, modevisningar 
och konstutställningar. Urban har ett stort musikintresse och går på livespelning minst en gång i veckan. 
Urban älskar att resa. Storstad, tropik, fjäll.. Ja han gillar variation och uppryms av att uppleva nya platser 
och kulturer.
8 Bilaga 10



   Urban är en allmänbildad och medveten konsument. Han handlar ofta rättvisemärkta produkter och 
konsumerar mode med medvetenhet. Köper både secondhand och dyrare design, som han sedan använder 
och trivs i. Hans stil kan beskrivas som personlig, men inte galen. Som person är Urban är trygg i sig själv 
och har inget behov av att visa upp sig.
   Boken tilltalar Urban på så sätt att den rör sig inom hans stora intresseområden mode och konst. Ett nytt 
sätt att skildra användandet av mode. Att den dessutom handlar om personlig stil gör den extra intressant, 
eftersom den angriper mode på samma sätt som Urban själv gör. Den fastnar inte i det kommersiella 
träsket, utan det här är faktiskt något intressant och inspirerande. Äntligen! Urban tycker helt enkelt att 
ämnet är intressant, ovanligt och något för honom som ständigt suktar efter ny inspiration och tycker att 
konstböcker är något man inte kan leva utan. Dessutom är han intresserad av att läsa vad modebranschen 
säger om ämnet. 
   Urbans recension på boken Personal Style BA låter ungefär såhär: ”Personal Syle B.A är en inspirerande 
och upplyftande liten skatt, där modekonst blandas med information. Skaparna har på ett roligt och sunt sätt 
att angripit ämnet. De bjuder läsarna på en personlig resa inåt, bortom trender och dyra varumärken. En bok 
alla som har någon sorts relation till kläder borde läsa.”

2.3.3.3 Kärnvärden
Med hänsyn till våra målgrupper tog vi fram fyra kärnvärden som formgivningen skulle bygga på.
Kärnvärdena var:

•	 Konstnärlighet. Boken måste för Urban vara stilfull, artsy och ej kännas för kommersiell.
•	 Ungdomlighet. Boken måste samtidigt för Stinas del vara cool, fräsch och modern. 
•	 Snygghet. Både för Stina och Urban är det viktigt att boken är mycket estetiskt tilltalande.
•	 Skattkista. Ett fjärde kärnvärde mycket med tanke på bokens disposition. Boken ska kännas som en 

skattkista när man bläddrar i den. Den är fylld av blandade goda överraskningar och är något man 
kan verkligen kan fynda i.

På grund av tidsmässiga begränsningar valde vi att inte gå närmar in på någon affärsstrategi, utan 
fokuserade på formgivningen med hjälp av våra målgrupper och kärnvärden eftersom vi inte skulle sälja 
boken innan projektets deadline. 

3. Resultat
3.1 Resultat av intervjuer
Här följer resultatet av våra intervjuer fråga för fråga. Vi har valt att kalla våra intervjupersoner 
”respondenter” och de är numrerade med siffrorna 1 – 10. I bilagorna finns alla intervjuer i sin helhet med 
personernas namn och nummer.9   

1) Vad är personlig stil?
Enligt våra respondenter handlar personlig stil främst om att utgå ifrån sig själv. Vidare låter svaren 
enligt följande: ”Personlig stil är att klä sig efter egna preferenser och smakinriktning10.” ”En person med 
personlig stil håller en distans till trender.11” ”Personlig stil handlar om att uttrycka sin identitet genom 
att våga experimentera och kombinera olika attribut på ett sätt som känns rättvist sin personlighet och 
därmed mer eller mindre sticker ut från mängden. Det kan till exempel innebära att blanda nya och gamla 
plagg och accessoarer, att mixa olika varumärken av vitt skilda genre, eller att blanda olika stilar.12 ”För 
att ha en personlig stil är det frågan om att vara bekväm med sig själv, känna sig säker och att utstråla 
självsäkerhet.13” ”En person med personlig stil är någon som har kul när den klär sig.14”

2) Finns det utmärkande kriterier för personlig stil?
Alla våra tillfrågade utom respondent 8 menar att det viktigaste kriteriet för personlig stil är att kläder och 
9 Bilaga 1 - 10 Bilaga 1 - 10
10 Bilaga 1 Bilaga 1
11 Bilaga 2 Bilaga 2
12 Bilaga 1-8 Bilaga 1-8
13 Bilaga 1 Bilaga 1
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attribut en person har på sig ska kännas personliga. Vidare har de blandade förklaringar till vad som är 
utmärkande kriterier för en personlig stil:
 

•	 Kombination av kläder och tillbehör som passar personen och den personliga smaken.15 
•	 Användning av identitetsbärande detaljer.16

•	 Att inte klä sig som alla andra17

•	 Att sticka ut från mängden18 
•	 Positionering.19

•	 Att fortsätta klä sig i det man gillar trots rådande modetrender.20 
•	 Att inte kopiera trender eller köpa färdiga koncept.21 
•	 Att inte ta mode på för stort allvar22

•	 Användning av färg.23

•	 Att visa utstrålning.24 
•	 Att visa självsäkerhet.25

•	 Att vara det ska vara ärligt, man ska passa sin stil.26

•	 Att ha humor och glädje.27

3) Kan alla ha en personlig stil eller behöver en person vissa egenskaper för att utveckla en personlig 
stil?
Utifrån våra intervjuer är alla utom en person övertygade om att alla som vill ha en personlig stil kan ha det. 

”Man får inte en snygg kropp över en dag, man måste ju kämpa för det, samma gäller 
personlig stil.”28 
”Det blir till en slags sport att skapa sina egna koncept istället för att köpa butikernas.”29

”En värdefull egenskap är exhibitionism –viljan att skilja sig från mängden, att vilja se 
annorlunda ut och stoltsera med det egna uttrycket.”30

Intervjuperson 6 menar att alla inte har en intressant stil. Men dock är alla tolkningar personliga, ingen 
kan egentligen säga vad som är intressant eller inte. Det finns ingen sanning.31Det går att öva sig på 
personlig stil, genom att experimentera och känna av vad man trivs i och mår bra av.32 

4) Vem bestämmer vem som har personlig stil?
Respondent 2 menar att vi i Sverige lever i ett dogmatiskt modeklimat där vissa människor talar om hur 
man ska klä sig och vad som är vad. Respondent 4, 7 och 9 tycker att det är vi själva som bestämmer vad 
som är personlig stil:

”Det avgör vi själva. När något bryter lite från normen, vad som anses vara vanliga kläder så kallar vi det 
personlig stil. Om det inte är så att det är flera andra som har samma stil, då klumpar vi gärna ihop dem 

och ger stilen eller gruppen ett namn.” 33

”Det är upp till betraktaren. De flesta har olika smak när det gäller film och musik, så varför inte mode? 

15 Bilaga 1, 5, 7, 8 Bilaga 1, 5, 7, 8
16 Bilaga 2, 6 Bilaga 2, 6
17 Bilaga 1, 7 Bilaga 1, 7
18 Bilaga 9 Bilaga 9
19 Bilaga 8 Bilaga 8
20 Bilaga 3, 5 Bilaga 3, 5
21 Ibid. Ibid.
22 Bilaga 4 Bilaga 4
23 Ibid. Ibid.
24 Bilaga 5, 2 Bilaga 5, 2
25 Bilaga 2 Bilaga 2
26 Bilaga 9 Bilaga 9
27 Bilaga 4, 6 Bilaga 4, 6
28 Bilaga 4 Bilaga 4
29 Bilaga 5 Bilaga 5
30 Bilaga 1 Bilaga 1
31 Bilaga 6  Bilaga 6
32 Bilaga 2 Bilaga 2 
33 Bilaga 7 Bilaga 7



Fast vill man vara på medias sida så är det väl dom som har mycket att säga till om.”34

Två av våra intervjupersoner är överrens om att ingen kan säga vad som är personlig stil eller inte.35 
Intervjuperson 1 menar att det dock är så att folk kan konstatera att någon har en personlig stil, liksom han 
eller hon konstaterar att någon har blå ögon. 

5 a) Vad har personlig stil för relation till mode och trender?
Den genomgripande uppfattningen enligt resultatet av våra intervjuer är att:  

”De människor som oftast är trendsättare har en personlig stil”36

”Det har alltid funnits personer som har en egen/ personlig stil och som utmärkt sig där 
igenom, underhistoriens gång... exempelvis Beau Brummel gjorde det trendigt (snarare modernt / 
moderiktigt) att knyta halsduken på ett visst sätt; exempelvis Coco Chanel gjorde det trendigt att 
klä sig i liten svart klänning - där finns relationen. Som i stort handlar om trendsättare: Den som 

leder trenden är föregångaren
 - och där handlar det alltid om en egen, personlig stil.”37

b) Är det skillnad på massmedias begrepp personlig stil, och vad personlig stil egentligen innebär? 
Om inte, innebär det då så att personlig stil kommer bli otrendigt? 

Respondent 1 och 3 anser att det är skillnad på massmedias begrepp personlig stil, och vad personlig stil 
egentligen innebär. 

”Just nu är det ”trendigt” att påstå att det är trendigt att blanda gammalt och nytt efter personlig 
smak- men definitionen är definitivt ytlig. Personlig stil är nu ett trenduttryck.38

Respondent 1 menar att massmedias definition av begreppet säkerligen kommer att bli otrendigt, när 
modepressen slutar använda sig av uttrycket. Respondent 7 hoppas och tror att faktumet att det är trendigt 
att vara personligt klädd  inte är en trend utan mer en utveckling och en reaktion mot likriktigheten!

Alla respondenterna anser att det alltid har varit och kommer förbli trendigt med personlig stil i dess rätta 
bemärkelse: att klä sig personligt.

6. Finns det sammanhang där det är en fördel att ha en personlig stil?
Våra respondenter har olika åsikter i denna fråga. Respondent 1, 3 och 7 tycker att det alltid är fördel att ha 
en personlig stil. De menar dock att det finns klädkoder som bör följas i samhället, men att den personliga 
stilen även där har ett utrymme:

”Fördelen med att ha en personlig stil är att man alltid är sig själv.”39

”Alltid en fördel, utom på begravningar.”40

Respondent 2 och 4 menar båda att normerna i samhället kan försvåra användandet av personlig stil, och att 
det därmed i vissa sammanhang kan vara negativt att uttrycka sin personliga stil: 

” I ett kreativt yrke är det helt klart en fördel. Men det kan vara en nackdel i exempelvis andra 
34 Bilaga 9 Bilaga 9
35 Bilaga 1, 3 Bilaga 1, 3
36 Bilaga 3 Bilaga 3
37 Bilaga 1 Bilaga 1
38 Bilaga1 Bilaga1
39 Ibid. Ibid.
40 Bilaga 9 Bilaga 9



yrken. Där kan det finnas en stor rädsla för att verka otrovärdig i sin yrkesroll om man frångår uniformen 
och exempelvis tar på sig en röd kavaj istället för den traditionellt grå.”  41

”Makthavare blir lätt av med makt när de inte klär sig efter koden.”42

Respondent 7 påpekar att det är fördel med en personlig stil om man vill synas och ha uppmärksamhet, om 
man vill tycka något eller till hör en speciell grupp.43

7 Vad utmärker en stilikon?
Respondenterna svarar enligt följande:

”En stilikon har en personlig stil. Denna person bär kläder och 
har en stil som känns egen. Denna person är en trendsättare!”44

Sammanfattningsvis tycker respondenerna att en stilikon:
•	 Utstrålar självförtroende.
•	 Laborerar mycket med uttryck.
•	 Hittar en stil som harmoniserar.
•	 Klär i det mesta utan att det känns fel.
•	 Har en personlig stil, som beundras av andra.

Respondent 1 menar att en stilikon både kan vara en person som lanserat en stil och som själv är en 
stilförebild.

 ”Elempelvis Coco Chanel var och är fortfarande en stilikon. Det finns de som har Deeta 
Von Teese som stilikon; det finns andra som anser att Paris Hilton är en stilikon; det anses 
fortfarande att Marilyn Monroe och Elvis Presley är stilikoner.” Vem man själv har som 
stilikon är helt och hållet en fråga om tycke och smak.”45

Respondent 7 anser att det är media som skapar stilikonerna. Kate Moss nämns som ett exempel av 
respondent 7 där media har bestämt sig för att hon är en stilikon trots att hennes stil inte är nyskapande eller 
speciell. Respondent 7 ställer sig kritisk till detta: 

”En stilikon borde vara någon som förändrar, hittar nya grepp och 
inspirerar andra med sin stil.” 46

8. Är vi våra egna varumärken? Finns det likheter mellan ett lyckat varumärke och en person med 
god personlig stil, med tanke på hur de byggs upp konceptuellt?
Här går respondenternas åsikter isär. Respondent 1, 2 och 7 vill undvika att kalla oss för varumärken:

”Jag vill undvika att kalla oss för varumärken. Det är jobbigt att känna sig som en vara. 
Däremot kan man prata om vår egen image, att vi likt varumärken skickar signaler via vår stil.”47

”Att skapa sig en personlig stil är knappast ett konceptuellt projekt, 
såvida man inte uppfattar sig själv som ett koncept = en affärsidé.48

Respondent 3, 4 och 9 tror däremot att jämförelsen är rättvis:
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”Ja, det tjatar jag alltid om. Här handlar det inte bara om kläder utan också om beteende. Varje gång vi 
kommunicerar så gör vi ett intryck. Gör vi ett bra intryck är det en investering. Gör man ett dåligt intryck 

så smutskastas varumärket. Man få jobba hårt för att etablera ett varumärke men det går snabbt att 
förstöra det. Detsamma gäller för den egna personen. 49

”Ja, det tror jag att vi är genom våra handlingar och de val vi gör för att attrahera, motbjuda eller tillhöra 
någon slags gruppering”50

3.2 Resultat av observationsstudien

3.2.1 Bildanalys
För att på ett noggrant sätt utreda vad personlig stil är, valde vi att förvalta materialet från Buenos Aires 
genom att göra bildanalyser på de fotografier vi tagit. Analyserna gick till på så sätt att vi gick igenom 
bild efter bild och skrev upp de egenskaper, eller kriterier, som gjorde att vi fastnat för personens stil. 
Exempelvis kunde vi fastna för en person på grund av en intressant estetiskt tilltalande kombination av 
plagg, samtidigt som personen hade en speciell hatt och en härlig utstrålning. När vi gått igenom alla bilder 
hade vi hittat X-antal ofta återkommande kriterier:

•	 Kombination. Många personerna på våra bilder var duktiga på att kombinera sina kläder och 
attribut på ett estetiskt tilltalande sätt.

•	 Detaljer. Många av personerna fastnade vi för på grund av att de bar iögonfallande detaljer och 
attribut. Ofta många eller udda, detaljer som exempelvis ovanliga frisyrer, starka färger, stora rosetter 
eller speciellt mönster på kläderna.

•	 Laborering. Att våga experimentera med mode och kläder utanför trend- och idealgränserna.
•	 Bekvämlighet. Detta gällde i princip alla människor på fotografierna, och det uttryckte sig väl på 

bilderna. Människorna kändes bekväma, avslappnade och i sina kläder, vilket gjorde otroligt mycket 
för deras utstrålning på bilderna.

•	 Intresseväckande helhet. Personerna har via sitt sätt att uttrycka sin stil, fått oss att bli intresserade av 
dem som personer. 

3.2.2 Beteendeanalys 
Under observationen märkte vi att personligheten för personen var viktig för att vi skulle tilltalas av dem, 
och tycka att deras stil var personlig. Majoriteten av de personer vi fotograferat har:

•	 Haft en positiv utstrålning. 
•	 Känts bekväma med sig själva. 
•	 Känts äkta. 
•	 Har med en slags aura skiljt sig från mängden.
•	 En sund och avdramatiserad inställning till mode. Personerna utstrålar att de klär sig för sin 

egen skull, inte för någon annans. 

49 Bilaga 4 Bilaga 4
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4. Diskussion
 
Efter att ha samlat alla intryck från observationsresan, färdigställt intervjuerna med våra respondenter och 
gett form åt våran inspirationsbok, har vi lyckats skapa oss en god uppfattning om vad personlig stil är. 
Genom resultatet från intervjuerna och vår observationsstudie kan vi se  vissa återkommande mönster, 
gällande personlig stil. Dessa mönster har vi sammanställt i en rad kriterier enligt följande.

Kriterier för personlig stil som kan avläsas vid första intrycket
En person med en personlig stil har lyckats med: Kombination, detaljer och laborering, när det gäller den 
ytliga konstellationen av kläder och tillbehör som utgör personens outfit. Detta styrks i de allra flesta av 
våra intervjuer och  även i de bildanalyser vi gjort på vårt observationsmaterial.

Kriterier för förvaltning av outfit
Vidare har personen gjort detta på ett sätt som är estetiskt tilltalande, skiljer sig från mängden och är trogen 
personens egna smak. Kombinationen och laboreringen med kläder och detaljer ska alltså harmonisera 
och skapa en estetiskt tilltalande helhet. Skilja sig från mängden kan stilen göra på olika sätt beroende på 
vad det är för sorts person, och vad den är i för sammanhang. Vad det alltid handlar om är att vara unik 
och inte klä sig som alla andra, och alltså inte enbart klä sig efter rådande trender. Det innebär att första 
prioriteringen när man klär sig är att vara trogen sin egna smak. 

Kriterier för personlighetsdrag
Personens personlighet och utstrålning är tillsist också mycket viktig för att stilen ska kännas personlig. 
Att utstråla självsäkerhet är en stor avgörande faktor för att personen ska vara ärlig mot sig själv i sin stil, 
och därmed bära upp den med stolthet och äkthet. Självsäkerhet är också ett måste för att våga gå ifrån de 
trender och modelagar media sänder ut via tidningar och bloggar. När personen även går steget längre och 
vågar utmana och experimentera med sin stil, kan det både uppfattas som provocerande och nyskapande 
eftersom att man går ifrån normerna vad gäller kläder och mode. Det är ofta dessa personer som ses som 
respekterade stilikoner.

Kan alla ha en personlig stil?
Våra respondenter menar att alla som vill ha en personlig stil kan ha det. De framhåller vissa egenskaper 
som ofta är karaktäristiskt för en person med personlig stil. Dessa är bland annat en vilja att skilja sig från 
mängden, en vilja att stoltsera med det egna uttrycket och en vilja att kämpa för sin personliga stil. Efter 
vår upptäckt under observationen att ungefär 90 procent av de vi fotograferat ägnade sig åt estetiska yrken 
eller studier, var vi ganska övertygade om att känsla för estetik var ett givet kriterium för personlig stil. 
Dock har ingen av våra respondenter styrkt detta. En känsla för estetik är nog därför snarare en inkörsport 
till ett intresse att använda mode som uttrycksmedel. Det tror vi är anledningen till faktumet att så många 
kreatörer har personlig stil. 
   Förutom att en stark vilja ha en personlig stil bör personen även uppfylla kriterierna i ovanstående stycke.  

Är personlig stil en trend?
Efter att analyserat våra intervjuer har vi kommit fram till att det idag finns två skiljda uppfattningar 
av begreppet ”personlig stil”. Den ursprungliga definitionen av personlig stil och det vi belyser i denna 
rapport, har funnits i alla tider och är inte någon trend. Däremot finns det idag ytterligare en definition 
av personlig stil som är skapad av massmedier. Här innebär personlig stil att ”blanda nytt mode med 
secondhand”. Detta är enligt respondenterna ett rådande trendbegrepp. Modepressen har helt enkelt plockat 
upp uttryckssättet personlig stil, hittat en förenklad innebörd och gjort det till en trend. Personlig stil i dess 
rätta bemärkelse är alltså inte en trend.

4.1 Slutsats
Så vad är då egentligen personlig stil? Personlig stil är inte en trend och handlar inte så mycket om yta som 
man kan tro. Viktiga kriterier för att definiera personlig stil är att en person på ett estetiskt tilltalande och 
laborerande sätt lyckats kombinera kläder och identitetsbärande detaljer i sin outfit på ett sätt som är säreget 
och speglar personens smak. Personlig stil handlar därför om att oberoende av trender sätta sin egen smak i 



första hand, därför är självsäkerhet och självkännedom viktiga kvaliteter hos en person med personlig stil. 
Att bestämma om en person har personlig stil eller inte, präglas däremot mycket av kontexten, eftersom 
faktorn ”att skilja sig från mängden” varierar beroende på vilket sammanhang man befinner sig i och vilka 
man har omkring sig. Som Peter Siepen uttryckte det: Det lätt att vara herre på täppan när omgivningen är 
likriktig.
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5. Bilagor

BILAGA 1

INTERVJU MED LOTTA LEVENHAUPT

1. Vad är personlig stil?
Att klä sig efter sina egna preferenser och med en uttalat egen smakinriktning i val av kläder och tillbehör. (Och det behöver inte 
alls bygga på varumärken! Även om det är svårt att undvika varumärken i sammanhanget. Vad jag menar är att den som har en 
personlig stil väljer sina varumärken utifrån egna preferenser: vilket kan para ihop Levi’s och Prada, exempelvis, men inte utifrån 
märkets värdeladdning utan utifrån om/att det passar den egna smaken – och plånboken.)

2. Finns det utmärkande kriterier?
Naturligtvis! Ett utmärkt exempel är modedesignern Vivienne Westwood – hon både klär sig på ett helt eget sätt & gör ytterligt 
personliga kollektioner, det är också en variant på fenomenet ”personlig stil”; det finns för övrigt många, många exempel just bland 
modemänniskor – som ofta väljer kläder som passar den egna attityden, kläder som har ett uttryck som understryker personligheten. 
Det mest utmärkande kriteriet är annars att hon/han (som har en personlig stil) INTE klär sig som alla andra …

3. Kan alla ha en personlig stil? Eller behöver en person vissa egenskaper för att utveckla en personlig stil? I så fall vilka?
Absolut alla som verkligen VILL ha en egen stil kan ha det – ytterst är det bara en fråga om att kombinera kläder på sitt eget vis. 
(Eller ha sin egen speciella makeup, eller frisyr, osv.) En värdefull egenskap är exhibitionism – viljan att skilja sig från mängden, 
att vilja se annorlunda ut, att stoltsera med det egna uttrycket. Dvs att på olika sätt markera att man inte vill följa med strömmen. 
Att ha en personlig stil bottnar även i självuppfattning. (Därmed också att INTE vara rädd för att vara ”egen”.) En annan värdefull 
egenskap är insikt: det tar faktiskt tid att hitta sin egen stil. Precis som man blir vuxen blir man mogen stilmässigt.

4. Vem bestämmer vem som har en personlig stil?
Svar: Absolut ingen! Man bestämmer själv över sin egen stil, sitt eget sätt att klä sig och kombinera kläder, eller hur man ser ut. 
Dvs, man är sin egen personlighet och väljer själv hur man vill ”exponera sig” inför omvärlden – vilket självklart bottnar i hur man 
är som människa/varelse/person. 
Sedan: är det självklart att andra konstaterar att någon annan har en personlig stil – ungefär som man konstaterar ”hon är blond och 
har blå ögon”. (Kanske ska jag gå så långt som att säga att den som väljer att följa allmänna, pågående trender inte är så säker på 
sig själv och sin egen smak. Se ovanstående. Mycket som har med ”personlig stil” att göra handlar om mognadsprocesser: först 
provar man sig fram för att skaffa ett eget uttryck, så småningom hittar man vad som passar en själv bäst – och vad man är bekväm 
med. Att ha en personlig stil är också frågan om att vara bekväm med sig själv – att känna sig säker, och att utstråla självsäkerhet.) 

5. Vad har personlig stil för relation till mode & trender? …
Här kommer jag att svara på frågorna en efter en:
A: relationen till mode & trender? Det har alltid funnits personer som har en egen/personlig stil och som utmärkt sig därigenom, 
under historiens gång: exempelvis Beau Brummel gjorde det trendigt (snarare modernt/moderiktigt) att knyta halsduken på ett visst 
sätt; exempelvis Coco Chanel gjorde det trendigt att klä sig i liten svart klänning – där finns relationen. Som i stort handlar om 
trendsättare: den som leder trenden är föregångaren – och där handlar det alltid om en egen personlig stil.
B: massmedias definition av personlig stil? Just nu är det ”trendigt” att påstå att det är trendigt att blanda gammalt & nytt efter 
personlig smak – men definitionen är definitivt ytlig. Egentligen vill man nog påstå att ETT sätt att skapa personlig stil är att blanda 
nytt & gammalt efter eget huvud. Det är alltså SKILLNAD på vad som just nu beskrivs som ”personlig stil” i tidningarna och VAD 
personlig stil egentligen innebär: jag skulle vilja analysera det så att ”personlig stil” nu är ett trenduttryck. Personlig stil handlar om 
egensinne och inte om att följa en allmän trend. (Igen: se ovanstående svar.)
C: Kan personlig stil bli otrendig? Säkerligen – om man utgår från hur tidningar som ”Sofies mode” rapporterar mode i allmänhet. 
Men eftersom mode som fenomen lever av förändringar är ”personlig stil” alltid trendigt …

6. Sammanhang där det är en fördel att ha en personlig stil?
Mitt spontana svar är ”alltid”! Jag tror vi delvis ska vända på frågeställningen: om man är bjuden på frackfest (typ Nobelfesten) 
gäller det i viss mån att rätta in sig i etikettleden – dvs som kvinna bär man lång klänning eller folkdräkt, som man har man frack 
eller uniform (eller folkdräkt). Men fortfarande finns utrymme för personlig stil. I övrigt ska sägas att fördelen med att ha en 
personlig stil är att man alltid är sig själv!

7. Vad utmärker en stilikon?
Generellt att hon/han har en egen (och personlig) stil – och därför beundrar andra personen ifråga, eller vill efterlikna personen. 
Exemplen är många: det handlar både om personer som lanserat en stil och som själva är en stil-förebild. Exempelvis Coco Chanel 
både var och är fortfarande en stilikon. Det finns de som har Dita von Tiese som stilikon; det finns andra som anser att Paris Hilton 
är en stilikon; det anses fortfarande att Marilyn Monroe och Elvis Presley är stilikoner. Uppräkningen bevisar bara att stilikoner 
kommer i alla färger och former, och vem man själv har som stilikon är helt och hållet en fråga om tycke och smak. 

8. Är vi våra egna varumärken? …
I betydelsen av att vi är våra egna personligheter är vi definitivt våra egna varumärken. Det finns likheter mellan ett lyckat 



varumärke och en person med personlig stil: det är det varumärket Chanel bygger på. Exempelvis. 
Men här krävs uppenbarligen en distinktion: att skapa sig en personlig stil är knappast ett konceptuellt projekt, såvida man inte 
uppfattar sig själv som ett koncept = en affärsidé. Det där är att jämföra med marknadsföring: ett bra exempel på en konceptuell 
personlig stil är i så fall David Bowies fantasifigur Ziggy Stardust, vilket var en marknadsföringsidé … som i slutänden satte fokus 
på artisten David Bowie, som i sin tur utvecklade en personlig stil …

BILAGA 2

Intervju med Stefan Larsson.

1.Vad är personlig stil?
Personlig stil handlar om personlig smak.
En stil som bara är trendig är kopierad och inte personlig.
En person med personlig stil kompromissar hela tiden och har en distans till trender.
Personlig stil handlar om att utifrån sin smak ta egna beslut om vad man själv verkligen tycker om och trivs med. 

2. Finns det utmärkande kriterier för vad som är personlig stil?
Identitetsbärande detaljer är ett utmärkande kriterium när en stil är personlig. Till exempel en speciell frisyr, en mössa eller en tshirt  
som man bär på ett speciellt sätt.
Utstrålning och självsäkerhet är också viktigt!

3. Kan alla ha en personlig stil? Eller behöver en person vissa egenskaper för att utveckla en personlig stil? 
Ja alla kan ha en personlig stil, men frågan är om alla har en god smak.
Att ha självförtroende och bära upp sin stil är mycket viktigt!
Det går att öva sig på personlig stil, genom att experimentera och känna av vad man trivs i och mår bra av.

4. Vem bestämmer vem som har personlig stil?
I Sverige lever vi i ett dogmatiskt modeklimat. Här talar folk om hur man ska klä sig, jag tycker att man kan få tips och råd i mode- 
och trendmedier men inte en personlig stil.

5. Vad har personlig stil för relation till mode och trender? 
Definitionen av trend och mode varierar på vem du frågar. Jag definierar mode som ett sätt att förstärka hur jag ska uppfattas 
(subkultur, social status, snygghet, fulhet, utanförskap…).Kläder är nödvändigtvis inte mode utan de blir mode när de just 
förstärker ett uttryck. KappAhl har låg modegrad medan H&M har högre modegrad.

 Trend är egentligen samma sak som mode. Det förstärker en uppfattning. En trendig tröja med punk-tryck är t.ex. mode eftersom 
den förstärker en subkultur. Trend har med elitism att göra. I trenden ingår att bara en viss klick har koll på vad som är rätt. När 
kunskapen om ”kollen” sprids blir den otrendig.
Det kommer aldrig att bli otrendigt att ha en personlig stil. Som jag tidigare sa
så är en stil som bara är trendig är kopierad och inte personlig.

6. Finns det några sammanhang där det är fördel att ha en personlig stil?
Jag tycker tyvärr att det finns få situationer där vi kan utrycka vår personliga stil i vårt svenska samhälle. Detta eftersom vi ofta 
måste klä oss efter sammanhanget, makthavare blir exempelvis lätt av med makt när de inte klär sig efter koden. Vi vågar inte gå 
emot dessa normer just nu, men jag hoppas att vi i framtiden kan lära oss att våga mer! Varför inte ta fram clownnäsan när man 
känner sig på det humöret?

7. Vad utmärker en stilikon?
Självförtroende åter igen! En stilikon laborerar mycket med uttryck och är bra på att göra avvägningar. Stilikonen kan till exempel 
verka seriös men ändå sexig på samma gång.

8. Är vi våra egna varumärken? Finns det likheter mellan ett lyckat varumärke och en person med god personlig stil, med 
tanke på hur de byggs upp konceptuellt?
Jag vill undvika att kalla oss för varumärken. Det är jobbigt att känna sig som en vara. Däremot kan man prata om vår egna image, 
att vi likt varumärken skickar signaler via vår stil.



BILAGA 3

Intervju med Bea Szenfeld

1.Vad är personlig stil?
Detta är en svår fråga…men personlig stil för mig är kläder som man har på sig för att man gillar dem och inte för att någon 
modetidning har skrivit att det är coolt att bära.

 2. Finns det utmärkande kriterier för vad som är personlig stil?
Hm…att stilen känns personlig är ju det viktigaste! Alltså inte en efterapning utan snarare en tolkning av dagens mode.
 
3. Kan alla ha en personlig stil? Eller behöver en person vissa egenskaper för att utveckla en personlig stil? I så fall vilka?
Alla kan ha en personlig stil! Det enda som man behöver är ett intresse för kläder och mode.
 
4. Vem bestämmer vem som har personlig stil?
Ingen kan bestämma vem som har en personlig stil! Självklart så har ju många en åsikt om hur andra ser ut…
 
5. Vad har personlig stil för relation till mode och trender? Just nu är det trendigt att ha en personlig stil. Enligt massmedia 
skapar man grovt sett en personlig stil genom att blanda secondhand med nya plagg på ett eget sätt. Är det skillnad på 
massmedias begrepp personlig stil, och vad personlig stil egentligen innebär? Om inte, innebär det då att personlig stil 
kommer bli otrendigt?
En personlig stil har alltid varit trendigt. Men det är just nu som mode press tar upp det som en trend. De människor som oftast är 
trend sättande har en personlig stil. Även de stora modehusen inspireras av människor med en personlig stil. En personlig stil är en 
personlig stil - den kan inte tolkas på något annat sätt…sedan så kan man leva ut som personliga stil på olika sätt. Den personliga 
stilen kommer alltid att vara trendigt, även om mode pressen inte kommer att skriva om den.

 6. Finns det några sammanhang där det är fördel att ha en personlig stil?
Det finns bara fördelar att ha en personlig stil. Jag tycker inte att det finns sammanhang där den personliga stilen inte är till fördel. 
Sedan så är det viktigt att vara medveten om de olika kläd koderna och anpassa sin personliga stil efter dem!

 7. Vad utmärker en stilikon?
En stil ikon har en personlig stil. Denna person bär kläder och har en stil som känns egen. Denna person är trend sättare!
 
8. Är vi våra egna varumärken? Finns det likheter mellan ett lyckat varumärke och en person med god personlig stil, med 
tanke på hur de byggs upp konceptuellt?
Man kan dra det så långt och påstå att vi är våra egna varumärken. Jag tycker att en människa med en personlig stil utstrålar 
självsäkerhet och kreativitet.

BILAGA 4

Intervju med Peter Siepen 29/4

1) Handlar om att blanda nytt och gammalt, varumärken och stilar. Allt efter sin egna smak. Det handlar om att inte kopiera 
trender och det som visas i modetidningar rakt av. 

2) Allt som är bortom svart, mörkt och grått. När människor börjar klä sig i färg blir deras stil personlig! Här i Sverige 
verkar vi väldigt rädda för färger.  Jag mår bra av att klä mig i färg. Det jag jobbar efter är färg, form och lyster. Sen 
humor som krydda. Det ska vara lite busigt och kul liksom. Jag tycker inte att man ska ta mode på för stort allvar. Det är 
som med allt annat, när det börjar handlar om att imponera och att vara ”häftigt rätt”, så blir det inte bra. 

3) ”Man får inte snygg kropp över en dag, man får ju kämpa för det.”  Samma gäller med personlig stil. För mig började det 
med att jag gick på nattklubb i dykardräkt, numera . kommer jag undan med vad fan som helst utan att någon höjer på 
ögonbrynen! Det grundläggande är att man har utstrålning och är bekväm i det man har på sig, annars känns stilen inte 
trovärdig. På samma sätt som det märks på hundar att de gjort något fel, märks det på människor när de har på sig något 
de inte är bekväma i. 

4) Du själv. Det finns olika grader av hur unik man kan vara. Ju fler som inte är unika desto lättare är det att vara unik. När 
det är få som vågar ta ut svängarna är det helt klart lättare att vara herre på täppan.

5)  Nej det kommer aldrig bli otrendigt att klä sig personligt. Trend är ett modestatement, det är alltid på gatunivå. Mode är 
när det tas upp av designers och kommer i butiker. På nätet sprids trender som en löpeld. 

6) I ett kreativt yrke är det helt klart en fördel, (trovärdigt som kreatör). Men det kan vara en nackdel i exempelvis andra 
yrken. Där kan det finnas en stor rädsla för att verka otrovärdig i sin yrkesroll om man frångår uniformen och exempelvis 



tar på sig en röd kavaj istället för den traditionellt grå. Men gör man verkligen ett sämre jobb för att kavajen är röd?

7) En person som hittar en stil som harmoniserar och funkar. Men det är svårt att sätta fingret på. 

8) Ja! Det tjatar jag alltid om. Här handlar det inte bara om kläder utan också om beteende. Varje gång vi kommunicerar så 
gör vi ett intryck. Gör vi ett bra intryck är det en investering. Gör man ett dåligt intryck så smutskastas varumärket. Man 
får jobba hårt för att etablera ett varumärke, men det går snabbt att förstöra det. Detsamma gäller för sin egna person. För 
vad är det egentligen för nöjesnyheter som hamnar i löpsedlarna?

BILAGA 5

INTERVJU MED ADAM SALETTI

Berätta om modekulturen i BA
Gatumodet ligger före modeskaparna. Buenos Aires-bornas inställning till livet speglas i deras förhållande till mode och även andra 
kreativa uttrycksformer som konst och grafisk form. I allmänhet har de inte en lika allvarlig inställning till mode som västvärlden, 
och följden blir att de ligger lite efter. Adam tror också att de medvetet inte bryr sig om att hänga på svängarna i västvärldens mode, 
de vill vara argentinare inte européer, även om de är stolta över arvet.

Trender i BA
Adam tror att de flesta som håller hög modestandard i BA är andra generationens invandrare. Alltså folk med europeiska föräldrar, 
de har fortfarande en länk till västvärlden och håller sig uppdaterade med vad som händer där.

Designers & Kedjor
De inhemska märkena A.Y. Not Dead och Trossman håller hög kvalité, men de är nästan de enda. Modebranschen är så pass ny i 
Argentina att den inte hunnit ta sig igenom alla faser och misstag som måste göras för att kunna slå igenom internationellt. (När 
kommer det göra det?) Detta kommer inte inträffa på mycket länge pga den dåliga ekonomin. Hela det finansiella centrumet ligger 
i Sao Paulo. 

Personlig stil
Personlig stil ska utgå från individen. När en person trivs i det hon har på sig, syns det i utstrålningen. (En personlig stil handlar 
inte om trender, utan om hur en person fortsätter klä sig i det hon själv gillar, vilka trender som än gäller.) Ger ett exempel på en 
hårdrockare han själv ser upp till som alltid har samma stil vilka trenderna än är.
Att skapa sin egna stil, handlar mycket om att hitta rätt kombination av plagg som passar en själv. För de riktigt modeintresserade 
blir detta till en sorts sport, istället för att bara gå och köpa färdiga koncept i butik. 

BILAGA 6

Intervju med Timo & Cherry

Om Tomi & Cherry
Duon Tomi & Cherry består av fotografen Tomi och illustratören Cherry, från Buenos Aires. De arbetar mest mot modebranschen 
och har bland annat kunder som Nike, Converce, magasinet 90+10 och många argentinska modeföretag. När Tomi & Cherry får ett 
uppdrag styr de själva över hela konceptet. De gör allt från scenografi och art direction till grafisk form och motion graphic. Det är 
det som gör dem väldigt unika. Deras stil kännetecknas av collage, mycket färg, japanska referenser och bisarra inslag. Allt de gör 
bygger på en historia. 

Var hittar ni inspiration?
I anime, Japan, harajuku-kulturen, filmer, musik, djur, seriefigurer och såklart Internet. I Buenos Aires är det omöjligt att inte bli 
inspirerad. Här tvingas vi också tänka ut billiga lösningar eftersom att vi gör allting själva.  Produktionerna är mer begränsade 
ekonomiskt här än i västvärlden, det tvingar oss att vara kreativa för att hålla samma standard som våra internationella referenser. 
Det är också vår stora styrka i Argentina, att göra kreativa saker billigt. 

Vad är personlig stil
En person med personlig stil är någon som har kul när den klär sig. Någon som inte tar på sig det första bästa bara för att inte vara 
naken, utan ser det som ett nöje varje morgon. 

Kan alla ha en personlig stil?
C: Nej. Eller jag vet inte. Alla har inte en intressant personlig stil. 
T: Alla tolkningar är personliga, ingen kan egentligen säga vad som är intressant eller inte. Det finns ingen sanning.

Vad krävs då för en intressant/god personlig stil?
T: Om jag talar ur modefotografi-termer behövs för det första en god idé. En god självinsikt och uppfattning om vad du vill 
uttrycka. Sen krävs estetik för att ta hand om idén och förvalta konceptet, för att uttrycka något unikt för dig själv. Det ska vara en 



tanke bakom allt och detaljerna är viktiga. Det är de som gör det lilla extra och som kan ge starka signaler om din personlighet. 

C: Återigen ska det vara passionerat och roligt att klä sig! Det är då det blir som bäst och mest personligt. 
T: Do what makes you happy!

BILAGA 7

Intervju Kitty Jutbring, Programledare

1
Det hör man väl på namnet. När man uttrycker något eget via sitt val av kläder, hår, accessoarer, skor mm.
2
På ett sätt skulle man kunna säga att det borde vara när man inte har samma kläder som ’alla andra’ men jag vet inte längre, kanske 
är det mer hur man sätter ihop sina kläder och vad man har till.
3
Jag tror att alla kan hitta en personlig stil, absolut! Det verkar ju ologiskt att alla skulle ha nästan identisk smak innerst inne. Det 
stora hindret verkar vara samma för alla: -Vad ska dom andra tänka och tycka? och -Jag vågar inte!!
4
Det avgör vi själva. När någon bryter lite från normen, vad som anses vara ’vanliga kläder’ så kallar vi det egen eller personlig stil, 
om det inte är så att det är flera andra som har liknande stil, då klumpar man gärna ihop dom och ger stilen eller gruppen ett namn. 
Andra stilar är musik-bundna.
5
Ja, detta är ju flera frågor i en. Just nu är det nog lite inne att vara personligt klädd. Det är väldigt skönt att det verkar vara mer 
accepterat att sticka ut nu än tidigare, iallafall på vissa ställen. Jag hoppas och tror inte att det är en trend utan en utveckling och en 
reaktion mot likriktningen.
6
Om man vill synas eller få uppmärksamhet kan det ju vara bra att inte se ut som ’alla andra’. Eller om man vill visa att man tycker 
något eller tillhör nån speciell grupp.
7
Det känns som att det är media som gör dom. tex Kate Moss. Hon klär sig inte alls så nyskapande eller speciellt tycker jag, men 
media verkar ha bestämt sig för att hon är en stilikon. Jag skulle säga att det borde vara nån som förändrar, hittar nya grepp och 
inspirerar andra med sin stil. En stilikon är absolut inte nån sån som finns i kvälls- och tjej-tidningarna, dom säger ju bara vad anrda 
sagt innan dom. Dom är ju egentligen sist i ledet. 
8
Nu var det flera frågor i en igen! Ja, på ett sätt är vi ju representer för oss själva, men varumärken låter så äckligt. men snackar vi 
kändisvärlden och så så tror jag man tjänar på att ha en stil som sticker ut som särskiljer en från de andra. Ännu bättre är det väl om 
fansen gillar just denna stil och klär sig som kändisen och känner samhörighet med den. Där kan ju säkert vissa företag komma in 
med och sponsra och dra nytta av kändisens personliga varumärke/stil.

BILAGA 8

Om UnCoolhunter
Theuncoolhunter.com is a website/magazine designed for a reader who wants to enrich him or herself with information related 
to the new trends. In order to stand out from the other, let’s say, conventional websites of coolhunting and trendscouting, The 
Uncoolhunter wants to go further and show the other face of the trend: the no trend and worship the uncool (the trash, the bizarre, 
the kitsch, the cheap pretentious, the expensive sold to a lower price, the freak, the badly designed, the surreal, the hyper-real, 
the incoherent, the under professional, the under scientific and the underdeveloped). A group of everyday life observers makes it 
possible.The Uncoolhunting is an unlimited phenomenon and pretends to be the icon of trend research. (Diego & Javier-ruta)(Diego & Javier-ruta)

Berätta om modekulturen i BA
Folket i Buenos Aires bryr sig om mode. De är stora komsumenter. 

Designers & Kedjor
”Stora varumärken” som adidas och nike, mindre inhemska som A.Y. Not Dead och Rethink.
Alla stora kedjor finns här.  Bristen på pengar gör att det är svårt för argentinska designers att expandera utomlands. Pengarna finns 
i Sao Paulo. 

Gatumodet
Nu är det trendigt att vara unik. De modemedvetna människorna handlar secondhand blandat med kläder från kedjor.
Här i BA finns en stor secondhand-marknad. Det finns många subkulturer i BA, bland annat rollingas, trender hämtas ofta från 
dessa olika subkulturer.
Det pratar mycket om hur stora varumärken som nike går in i vissa subkulturer och hämtar formspråk och inspiration, för att sedan 
använda det i deras design och skapa en trend av det. De stora varumärkenas sätt att tackla trenden att vara unik, är att göra limited-
edition-kollektioner av deras produkter. Varumärket spelar inte lika stor roll i dagens gatumode eftersom att det är det unika som 
räknas.



Trender i BA
Har inga speciella trendgurus eller stilikoner, som exempelvis vi i Sverige har i form av kommersiella, kända modebloggare. 
Trender från västvärlden når stadens modeintresserade främst via internet. Det finns också några olika modemagasin. Uncoolhunter 
tycker att BA är trendmedvetet. Idag är människan trenden, du är konstnären och skaparen. Via bloggar, videor och osv. kan du 
uttrycka dig själv mer än någonsin. De tycker däremot att dagens trend med att vara unik och individuell är som alla andra trender, 
vilka vi så småningom ledsnar på och byter ut mot något annat. Just nu står vi på toppen av isberget vad det gäller trenden att vara 
unik. UCH tror att vi snart går mot en mer ”uniformlik” trend igen. Trender länkas samman och återföds om och om igen, men med 
ny fräschör. (En trend är något som är unikt och nytt) 

Hidden trends: Man plockar fram något gömt, som kanske inte alla känner till och gör det till en trend. Exempelvis från en 
subkultur.

Personlig stil
Svår fråga. Personlig stil är en kombination av attribut. Det handlar, likt marknadsföring, om positionering. UCH drar en parallell 
mellan nyheter och trender, och menar att båda är sina egna producenter, det är människan som själv bestämmer 
vad som är nyhet och vad som är trendigt.

BILAGA 9

Intervju med Knotan

1. Det är en otroligt svår fråga att svara på men själv tycker jag att det är när någon sticker ut från mängden! alltså med konst musik 
kläder film mm.
   Men det handlar inte bara om att sticka ut heller utan jag personligen tycker att det måste vara ärligt och att man passar för sin 
stil.

2. se ovan.

3. så klart kan alla ha en egen stil men man måste nog vilja ha det för att det skall fungera tror inte att man läser en tidning om 
egen stil och bara springer och köper ett secondhand plagg och mixar det med sina nyköpta jeans från acne och man kan kalla det 
personlig stil. Alla kan ju gå på maskerad. men som jag sa tidigare så måste man övertyga med sin stil.
Jag tror inte att man kan byta stil en dag och vara övertygande.

4. Det är upp till betraktaren. fast om man vill vara på medias sida så är det väl dom som har mycket att säga till om. Jag skiter i det 
mesta.
Jag tycker som med det mesta att om du frågar någon om dom gillar den musiken eller den filmen så har det flesta olika smak, så 
varför gäller inte det med mode?

5. Tror aldrig att en personlig stil kommer att bli otrendig. Ingen vill väl att allt ska vara likadant?

6. Alltid, eller utom på begravningar.

7. En person som klär i det mesta utan att det känns fel. Tror att det mer sitter i utstrålningen från den personen.

8. Ja det tror jag att vi är genom våra handlingar och våra val vi gör för att attrahera/motbjuda eller tillhöra någon slags gruppering.



BILAGA 10 - Urklipp ur vår konstnärliga del av c-arbetet, boken ”Personal Style”










