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ABSTRACT  

This study investigates Astrid Andersen’s use of subcultures in the strategic marketing 

communication. The present research is a theoretical and practical demonstration of how a 

company associates with a subculture. The choice of the Danish empirical case company Astrid 

Andersen is based on the brand’s use of elements within hip-hop culture in the design process. 

Using Astrid Andersen as empirical focus we seek to analyse how she benefit from gaining 

traction within the hip-hop culture from a business strategic communication perspective.  Astrid 

Andersen is amongst brands that are inspired by the hip-hop culture which have achieved great 

success internationally.  

  

Consequently chapter one employ trickle-down, bubble-up and trickle-across theories in order 

to investigate the social dynamics in fashion in relation to business. Thus, the social dynamics 

clarify how these trickle theories enables Astrid Andersen to achieve market expansion by 

focusing on a defined social group. Accordingly we examine the trickle theories as a symbiose 

of commercial and subcultural business strategy and how this relates to Astrid Andersen. 

Concurrently she makes use of opinion leaders, why this study argues that diverse trickle 

movements are represented around the brand. 

 

In order to examine fashion and clothing as material culture Crane and Bovone proposes a 

framework for the study of the creation of symbolic values attributed to material culture. In 

contrast to classic market-oriented business models we employ a sociological approach to 

marketing. Thus we examine business communication in relation to social dynamics.  

In the first analytical approach we analyse the meaning-making processes and the symbolic 

value of the hip hop culture. This approach illustrates the universe of reference within hip-hop 

culture and the symbols applied in the meaning-making process. It seems essential to illustrate 

fashion changes which the subcultural tendencies have influence on. Second analytical approach 

observe the cross-national studies of symbolic values expressed in material goods in order to 

reveal differences in the types of symbolic values attributed to material culture in different 

countries and religions. We concentrate attention to Copenhagen, London and New York as 

these cities constitute Astrid Andersen’s nationality, fashion platform, and design inspiration. 

Additionally we draw attention to place image which constitute the fundamental frame of 

understanding.  Third, we analyse the systems of cultural production in which symbolic values 



are attributed to material culture through the collective activities of personnel. Here we examine 

Astrid Andersen’s design universe by reference to language of clothes and the visible symbolic 

values Astrid Andersen utilizes in the hip-hop culture.  

Fourth, we conduct an analysis of the communication of symbolic values and the processes 

whereby they are disseminated to consumers through the media. For exploration of the text and 

images that are presented in fashion magazines and how this is affecting Astrid Andersen we 

implicate represented garment and real garment, written-clothing and image-clothing. 

Moreover storytelling illustrates the communication Astrid Andersen employs through fashion 

shows. Fifth, an analysis of the attribution of symbolic values to material cultures by consumers 

and of their responses to symbolic values attributed to material culture by producers of material 

culture or in other ways is performed. Studying how text and images are disseminated to the 

public requires further insight on fashion media. Thus, we explore the impact that digitally 

mediated communications technologies have on Astrid Andersen. Blogs has become key 

players in the field of fashion. Therefore we clarify how this is influencing fashion and the 

identity construction within the hip-hop subculture.  

 

The concluding remarks of the dissertation bring perspectives to how subcultures have 

desublimated and turned into mainstream culture which have affected todays fashion system. 

The identification of subcultures is difficult as present subcultures are a mix and match of 

symbolic values from different cultures. Therefore we question the existence of present 

subcultures. The fashion system is changing. In a modern and digital era the need to appear in 

the latest fashion has influenced the established designers. The pressure from high street brands 

has resulted in changes in New York’s fashion system (CFDA) where brands as Burberry, Tom 

Ford and Tommy Hilfiger have replaced the six-monthly fashion cyclus.  

 

This study seeks to examine the relationship between Astrid Andersen and the hip-hop culture 

through symbolic values embodied in the designs. By dressing hip-hop artists that appeal to the 

mainstream consumer we explore how Astrid Andersen achieves business advantage.  
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1.  INDLEDNING                         

Style which start life on the street corner have a way of ending up on the back of top models on 

the world’s most prestigious fashion catwalks. This shouldn’t surprise us because the 

authenticity which streetstyle is deemed to represent is a precious commodity. Everyone wants a 

piece of it. (Polhemus 2010: 13). 

Sådan skriver trendforsker Ted Polhemus og påpeger en social og kulturel inversion, hvor 

kultur, i højere grad end før, dannes i samfundets lavere klasser. Denne udvikling er 

fremtrædende i modeverdenen, hvilket tydeliggøres i måden etablerede designere lader sig 

inspirere af subkulturernes- og streetstylens autencitet. Med subkulturernes optagelse i moden 

fungerer de subkulturelle symboler på forbrugersamfundets præmisser, og derfor inddrages 

subkulturernes beklædning i mainstreamkulturen (Polhemus 2010). Dette er paradoksalt, da det 

netop ofte er forbrugskulturen, som subkulturerne oprindeligt flygter fra. I afhandlingen vil vi 

undersøge hvordan modebrands lader sig inspirere af subkulturer og hvordan disse kulturer 

anvendes i den kommunikative proces og markedsføring af modeprodukterne. Med optagelsen i 

mainstreamkulturen kommer også et fokus på, hvordan forbrugerne bruger den subkulturelle 

mode til at iscenesætte sig selv. 

 

Foreliggende afhandling vil, med udgangspunkt i hiphopkulturen, undersøge hvordan et 

modebrand og dets forbrugere forbindes gennem en subkultur og hvordan forløbet kan betegnes 

som en  cyklus. Som det blev påpeget ovenfor, skabes mode i alle samfundslag, hvorfra den 

siver gennem samfundet og påvirker alle i større eller mindre grad. Subkultur og mode er i tæt 

symbiose, hvorfor vi finder det nærliggende at se subkulturer som et formidlende lag mellem 

modebrands og forbrugerne, samtidig med, at det omslutter begge parter. I sin essens er 

subkulturer skabt som en modstand mod mainstreamkulturen og en higen efter en unik 

identitetsfølelse. Med udgangspunkt i nutidens postmoderne samfund, tager vores opfattelse af 

subkultur dog nærmere udgangspunkt i det generelle behov for individualisering. Det betyder, at 

vi ser subkulturer som et forankringspunkt i en dynamisk og flydende verden, hvor 

forbrugeren/individet skifter tilhørsforhold oftere, end hvad tidligere var tilfældet. 
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Som individ i det postmoderne samfund, danner man identitet på baggrund af visuelle symboler 

og forbrug. Beklædning indgår her som et identitetsskabende element, der udtrykker hvem man 

er og hvilken social samfundsgruppe, man ønsker et tilhørsforhold til. Dette bunder i individets  

 

bestræbelse på at styre det billede det håber, at andre får af det (Harste & Mortensen 2004: 212). 

Den canadiske sociolog Erving Goffman (1959) hævder med begrebet impression management, 

at individer fremhæver beklædning, der indikerer dét de ønsker at blive relateret til, og samtidig 

skjuler de sider af sig selv, de finder mindre flatterende og afvigende. Dette fænomen kaldes 

også front stage og back stage (Harste & Mortensen 2004: 212). Gennem impression 

management søger individer en bestemt selviscenesættelse, som dikterer opfattelsen af individet 

fra forskellige klasser i samfundet. 

   

Identitet og selvopfattelse er i høj grad bygget på individuelle faktorer, men samtidig er eksterne 

faktorer med til at forme vores identitet. Fremstillingen af os selv gennem beklædning og 

accessories, akkompagneres af politiske overbevisninger, religion, profession og interesser. 

Ideen om at vi selv former vores identitet, bliver udfordret af tanken om, at dette gøres ud fra 

omstændigheder, som vi ikke selv er herre over (Ellis et. al. 2011: 178). Disse eksterne faktorer 

tildeler, i forbrugerkulturen, designere en væsentlig rolle i forbrugernes stræben efter at opnå 

den identitet i samfundet, de stiler efter (Ellis et. al. 2011: 179).  

I subkulturen er æstetik en central del af den sociale identitet, hvorfor vi ser æstetik som et 

begreb, der forstærker kommunikationen. Med en forståelse af subkulturer som en form for 

demonstrativ kommunikation, er æstetikkens præmis, at den er med til at overvælde, pirre, 

tiltrække og frastøde. Vores arbejde med æstetik lægger sig op af en forståelse af æstetik som 

noget, der markerer særpræg. Dette kommer til udtryk i forskellighed, hvilket betyder, at man 

markerer hvorfor man ikke er eller vil være som alle andre. Derudover er æstetikken med til at 

definere, hvilken gruppe man tilhører, da de særpræg man udtrykker gennem æstetikken, giver 

adgang til bestemte sociale grupper i samfundet. Æstetikken kan derfor defineres som et værktøj 

man anvender i skabelsen af tilhørsforhold, hvilket er relevant i analysen af hiphopkulturen og 

den social æstetiske adfærd, som findes heri. 
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Som tidligere nævnt, er samfundets minoritetsgrupper interessante, når vi beskæftiger os med 

identitetsdannelse, da disse ofte praktiserer en stil, som afviger fra den dominerende kulturs 

opfattelse af stil (Hebdige 1979: 87). Enhver subkultur afføder tendenser, fx stil og musik, der 

inspirerer designere til at producere uægte subkulturelle styles til den dominerende kultur 

(Hebdige 1979: 109). Derfor analyserer vi, hvordan modedesigneres brug af æstetiske 

kendetegn distancerer deres designs fra konkurrenternes, og samtidig forsøger at imødekomme 

og overgå tidligere kollektioner. 

 

For at forstå hvordan hiphopkulturen eksisterer og fungerer i dag, er det centralt at se på 

hvordan den britiske kulturforskning fra 1960’erne og fremefter ser subkultur-begrebet som en 

forskydning af klassekampen. Oprindeligt blev subkultur anvendt som en betegnelse for 

arbejderklassen og dens frustration over manglende muligheder, samt håbet om- og forsøget på 

at tilhøre højere sociale klasser i samfundet (Cohen 2015: 140). Fokus blev overført til stilen, 

hvor den tilegnede de socialt udstødte nye midler, herunder beklædningen, til at udtrykke 

afvigende holdninger. Stilen repræsenterede mere end blot det synlige aspekt, og den 

subkulturelle mode udfordrede og redefinerede den traditionelle opbygning af modebranchen 

(Carter 2003: 41). Denne klassekamp, hvor synlige subkulturelle symboler kommer til udtryk i 

beklædningen, gør sig også gældende inden for hiphopkulturens beklædningsunivers. Kulturens 

medlemmer indikerer tilhørsforholdet ved at bære oversize beklædning, store guldkæder, 

diamantbesat tandsæt, kasketter og sneaks. Derudover er sproget domineret af slang, samt af en 

bestemt musikgenre - hiphoppen. Siden begyndelsen af 70’erne har hiphopkulturen udviklet sig 

til stilhistorie (Jeffries 2014: 707). Tidligere blev de synlige elementer forbundet med hiphop-

subkulturen, men i dag er de en del af mainstream-kulturen. 

 

Til konkretisering af de teoretiske diskussioner som ovenstående leder op til, bruges den danske 

herretøjsdesigner Astrid Andersen (fremover benævnt AA) som case. Denne inddrages, da AA i 

særdeleshed henter inspiration i hiphopkulturen. Hver sæson designer hun kollektioner med 

hiphopreferencer, og kombinerer hyper-maskulinitet med feminine farver og materialer 

(Madsen 2014). Hun er dermed en af de etablerede internationale designere, som inspireres af 

hiphopkulturens elementer (McLeod 1999: 135). En del af denne udvikling kan tilskrives 

trendsættere og artister indenfor hiphopmusikken. Især 1990’ernes store hiphopartister som 

Russell Simmons, Sean Diddy Combs og Jay-Z, var frontmænd i hiphopstilens udbredelse 
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(McLeod 1999: 136). I dag ser man i større grad rap-artister agerer co-designere for etablerede 

sportsbrands. Her har eksempelvis Nike, Adidas, Vans og Reebok indgået samarbejde med 

artister om sneaks- og tøjkollektioner. Denne trend, hvor man benytter sig af musikere i 

designprocessen, startede allerede i 1986, da den amerikanske hiphopgruppe Run DMC til en 

koncert foran 40.000 fans løftede deres Adidas superstar. Dette blev begyndelsen på et unikt 

partnerskab mellem Run DMC og Adidas, men var også startskuddet til at associere kunstnere, 

som ikke er atleter, med sportsbrands (Adidas.com/history). En af de mest hypede kollektioner 

mellem en hiphopartist og et sportsbrand er rapperen Kanye Wests samarbejde med Nike, hvor 

hans ‘Nike Air Yeezy’ fra 2009 blev en enorm succes, som stadig sælges til overpriser på nettet 

(Brettman 2013). 

 

En stor del af hiphopuniverset bunder i interessen for dét fællesskab og den gruppementalitet 

som noget design skaber. Det unikke fællesskab er en væsentlig del af AA’s designproces 

(Madsen 2014). Vi finder det væsentligt at undersøge den bevidste- eller ubevidste 

identificering, individer foretager sig gennem beklædningen, samt hvordan dette bruges i 

selviscenesættelse. En iscenesættelse, der i særdeleshed kommer til udtryk i gadebilledet, men i 

ligeså høj grad på de emergerende sociale medier, hvor udviklingen inden for selvpromovering 

er iøjnefaldende (Krämer & Winter 2008: 106). Derfor bidrager casen til at implicere teorien i 

forhold til forståelsen af, hvordan de subkulturelle modetendenser og forbrugernes 

selviscenesættelse fungerer indenfor forretningsstrategisk kommunikation. 

 

Vi søger at forstå hvordan den æstetiske adfærd indenfor mode kan ses i et social- og 

forretningsstrategisk perspektiv. Når vi som mennesker vælger tøj, gøres det på baggrund af 

ønsket om gøre os attraktive for et bestemt publikum (Crane & Bovone 2006: 323). Designere 

udnytter forbrugernes jagt på identitet som et element i deres forretningsstrategi, både indenfor 

design og markedsføring. Den massive udvikling i nye brugerbaserede medier åbner op for 

muligheder i forbrugernes identitetsdannelse og selviscenesættelse (Crewe 2013). Dette er af 

stor betydning for den måde mærkevaretøj, synlige logoer, smykker og hypede sneaks bliver 

delt på professionelle blogs, de sociale medier og i modemagasiner. 

Den fundamentale drivkraft findes i vedligeholdelsen og opbyggelsen af sociale forhold 

(Seidman 2013: 402), hvor forbrugerne anvender brands til at fortælle hvem de er (Ellis et. al. 

2011: 178). I forretningsmæssig sammenhæng bruges identitet i forbindelse med markedsføring 
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af produkter, som henvender sig særligt til forbrugerens behov og ønsker. Beklædning bliver 

tillagt mening, som giver ejeren identitet og social status. Samtidig præges beklædningen af 

historie og livserfaringer, hvorfor vores identitet afspejler sig i det tøj, vi iklæder os. Den 

kendsgerning, at beklædningen opnår mening, både for os selv og andre, gennem et fælles 

forståelseskodeks, skaber de forskellige sociale grupper i samfundet.  

 

1.1 Problemformulering 

Med udgangspunkt i ovenstående ønsker vi at besvare følgende problemformulering: 

Hvordan anvender Astrid Andersen hiphopkulturens social-æstetiske adfærd i 

sin forretningsstrategiske kommunikation? 

 

Følgende underspørgsmål vil blive brugt i besvarelsen af problemformuleringen: 

• Hvordan påvirker modens sociale dynamikker AA? 

• Hvilke symbolske værdier tilskrives AA’s designs? 

• Hvilken betydning har forbrugernes identitetsdannelse for AA’s forretning?  
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2. METODE 

 
 

Efter ovenstående introduktion af afhandlingens intention og problemformulering vil vi nu 

præsentere afhandlingens metodeafsnit. Her præsenteres det videnskabsteoretiske paradigme, 

samt den ontologi og epistemologi, vi som undersøgere bekender os til. Afsnittet danner 

fundament for undersøgelsen og fungerer som guideline for afhandlingens metodiske og 

empiriske valg. I forlængelse af metodeafsnittet fremgår afhandlingens metode til 

empiriindsamling, hvori den empiriske case præsenteres. På baggrund af problemformuleringen 

og casen præsenteres det teoretiske grundlag og afhandlingen er bygget op således, at der efter 

hver præsentation af en teori udføres en analyse. Dette valg skyldes, at afhandlingen inddrager 

flere teoretiske vinkler, og det vurderes, at et langt teoriafsnit  vil resultere i, at væsentlige 

pointer i analysen risikeres mistet. Dertil argumenterer vi for, at en klassisk opbygning med 

teoriafsnit efterfulgt af analyse vil forårsage gentagelser i analysen, grundet de forskellige 

teoretiske vinkler, hvilket vi ønsker at undgå. Med udgangspunkt i analysen fremsættes en 

sammenfattende diskussion af teori og analyse. Slutteligt sammendrages de teoretiske 

problemstillinger og analysen i afhandlingens samlede konklusion. 

 

2.1 Afhandlingens struktur 

Nedenstående figur illustrerer afhandlingens opbygning og struktur, og er udarbejdet for at gør 

læserens navigationen gennem opgaven mere overskuelig. Afhandling indeholder seks dele, 

som alle indeholder yderligere underafsnit. 
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Strukturen lader sig inspirere af elementer fra både den induktive- og deduktive 

undersøgelsesform. Som figuren illustrerer, præsenteres metode- og empiriafsnittet forud for 

afhandlingens teori- og analyseafsnit, hvilket kendetegner den induktive opbygning. Vi vælger 

denne opbygning, da vi vil sikre konkretisering og undgå gentagelser i analysen. 

 

Afhandlingens udgangspunktet bunder i vores fascination af modebrandet AA og samtidig en 

undren over, hvordan hiphopkulturen anvendes i hendes forretning. I den forbindelse finder vi 

det interessant at se på hiphopkulturens indvirkning på de forskellige dele af AA’s virksomhed. 

Det åbenlyse arbejde med hiphopkulturen ligger i AA’s designs, der har klare referencer til 

denne subkultur. Derudover lader virksomheden sig inspirere af elementer, som netop skaber 

tilhørsforhold og gruppementalitet igennem beklædning. Disse inkorporeres i alle processer i 

virksomheden; design, styling, shows, kommunikation, samarbejder, visuel identitet, mm. 

I forlængelse af den induktive tilgang har vi, efter valg af empirisk case, gjort os overvejelser 

om hvilken teori, der er anvendelig til analyse af casen med udgangspunkt i afhandlingens først-

formulerede problemformulering. Om end vi lægger os tæt op af den induktive metode, trækker 

vi dog også på den deduktive. Dette gør vi, fordi vi først efter en omfattende gennemgang af 

teori og efterfølgende analyse, har lagt os fast på afhandlingens endelige problemformulering 

(Andersen 1997, Pierce 1994). 

 

2.2 Videnskabsteoretisk paradigme 

Det følgende afsnits formål er at indramme afhandlingen ud fra et videnskabsteoretisk ståsted. 

Vi vil i dette afsnit klarlægge, hvordan vores teoretiske og metodiske valg lægger sig op af 

vores generelle forståelse af ontologi og epistemologi. Det vil altså sige, at vi her vil uddybe, 

hvordan vi opfatter vores undersøgelsesfelts virkelighed (ontologi), samt hvordan vi ser på både 

vores egen- og andres erkendelse af verden (epistemologi) (Nygaard 2012: 11). Vi sigter 

dermed mod at gøre os vores egne antagelser og fordomme bevidst, således at vi, så vidt muligt, 

kan reflektere over disse og deres konsekvenser i udarbejdelsen af vores analyse. Vi 

ekspliciterer altså, i dette afsnit, de ontologiske og epistemologiske overbevisninger, som ligger 

til grund for afhandlingens problemformulering og udformning. 
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Her danner socialkonstruktivismen og hermeneutikken de teoretiske rammer, og til uddybelse af 

disse tager vi udgangspunkt i Nygaards introduktion til feltet med supplement fra Brier 

(Nygaard 2012, Brier 2012). 

 

2.2.1 De konstruktivistiske dele af moden - socialkonstruktivisme  

I afhandlingen har vi fokuseret på modens konstruktivistiske dele - altså det sociale fremfor det 

materielle. Som undersøgere tilføjer vi et betydningslag mellem virksomhed og forbruger, og 

vender os væk fra den konventionelle måde at tænke forretningskommunikation. Dette betyder 

implicit, at værdier, identitet og gruppementalitet bliver en del af forretningens måde at 

kommunikere med- og forstå forbrugerne på. 

 

Vi tager afsæt i en socialkonstruktivistisk tilgang, da vi erkender, at vores indsamlede empiri 

bliver præget af vores forudgående forståelse af den. Vi ser virkeligheden som en konstruktion, 

der er skabt af mennesker. Vi indtager den relativistiske holdning, at der ikke eksisterer en 

endegyldig sandhed. Dette gør vi ud fra en erkendelse af, at virkeligheden opfattes og 

konstrueres forskelligt fra person til person (Nygaard 2007: 29). Afhandlingen bygger på et 

erkendelsesteoretisk konstruktivistisk paradigme om den sociale virkelighed (Nyggard 

2007:129). Den viden vi besidder om AA og subkulturel mode, er en social konstruktion, som 

vi har skabt i interaktionen med hinanden og det materiale, vi har indsamlet (Nyggard 

2007:129). Vi anerkender altså, at vores opfattelse af virkeligheden og vores relation til det vi 

undersøger, påvirker den måde, afhandlingen udformes på. Også afhandlingens genstandsfelt, 

subkulturel mode, er som begreb en social konstruktion, der er skabt gennem interaktion 

mellem individer på baggrund af forskellige verdensbilleder. Således betyder subkulturel mode 

ikke nødvendigvis det samme for alle, der beskæftiger sig med det. Socialkonstruktivismens 

grundtanke er således, at kommunikation og relationer skaber den sociale verden vi lever i. I 

vores afhandling påvirker vores accept af dette synspunkt vores analyse, idet vi ser 

selviscenesættelse, fx på de sociale medier, som kommunikation. Identitetsdannelse og 

selviscenesættelse sker altså gennem interaktion og samspil med den verden, der omgiver os, og 

vi søger at forstå denne på baggrund af det socialkonstruktivistiske paradigme. 
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Dertil søger vi en forståelse af, hvordan individers virkelighed konstrueres og rekonstrueres 

gennem den beklædning de vælger at iføre sig, hvilket går hånd i hånd med 

socialkonstruktivismen. 

Vi ser det socialkonstruktivistiske udgangspunkt som brugbart, når vi i afhandlingen ønsker at 

undersøge overvejelser omkring individers konstruktionsproces. Gennem 

konstruktionsprocessen tildeles vi viden om hvordan og hvorfor individers verdensbillede bliver 

skabt. Her redegør Arbnor & Bjerke (1997) for, at virkeligheden er social konstrueret indenfor 

en afgrænset gruppe. Denne forståelse adopterer vi, når vi ser på måden hvorpå man i 

subkulturer interagerer og skaber sociale roller og regler, som bliver en fast del af den kultur 

som medlemmerne handler efter (Abnor & Bjerke 1997). 

 

Til det socialkonstruktivistiske paradigmes forskningsmetode hører metodemæssige 

overvejelser, som har betydning for den videnskabelige undersøgelse (Nygaard 2012: 136). 

Disse overvejelser omfatter, hvordan vi konstruerer genstandsfeltet, hvordan vi betragter og 

iagttager genstandsfeltet, samt hvordan genstandsfeltet selv konstruerer mode og tilhørsforhold. 

Dermed er vores egen selvforståelse og teoretiske tilgang med til at skabe rum for de 

observationer, som analyseres i afhandlingen (Nygaard 2012: 136). 

Vores undersøgelse er baseret på kvalitativ metode i form af interviews, og det er formålet med 

disse at fortolke og forstå den respons de giver. Den data, som udledes fra den kvalitative 

metode skaber udgangspunkt for afhandlingens analyse. Med den kvalitative metode søger vi en 

helhedsorienteret og detaljeret forståelse af specifikke fænomener, som mode, tilhørsforhold og 

subkultur. 

 

2.2.2 Forforståelser - hermeneutikken 

Afhandlingens videnskabsteoretiske ståsted indeholder ydermere elementer fra det 

hermeneutiske paradigme, da den viden vi tillægger os, skabes på baggrund af en forforståelse 

af virkeligheden og, nærmere bestemt, AA. Vores forforståelse af AA kommer af tidligere 

erfaringer med designeren, som omfatter aspekter fra vores personlige udvikling, uddannelse, 

arbejdssituation og familieforhold (Nygaard 2007: 79). Ved at anvende den hermeneutiske 

tilgang til forskning, søger vi at afklare sociale fænomener såsom subkulturel beklædning, 

selviscenesættelse og sociale medier, som er fænomener, der tager udgangspunkt i individets 
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perspektiv og produktion af meninger og betydninger (Brier 2012: 91). Vores proces med at 

forstå verden eller, mere specifikt, undersøgelsesfeltet, formes gennem vores forudfattede 

meninger og fordomme, hvilket vi anerkender kan påvirke objektiviteten af undersøgelsen 

(Brier 2012: 91). Med det mener vi, at vores forudfattede holdning til AA’s nuværende position 

som rebelsk herretøjsdesigner, samt individers iscenesættelse gennem beklædning påvirker 

afhandlingens udformning. Ydermere er vi, som forfattere, aktive medskabere af den indhentede 

data. Det afspejler sig, når vi udformer- og beskæftiger os med interviewspørgsmål, der 

udarbejdes på baggrund af vores forforståelse af det, vi spørger til – fx holdninger, følelser, 

værdier og moral. Målet med disse interviews er at tolke på individers handlinger, meninger og 

interaktionsmønstrer med henblik på at forstå hvad baggrunden for disse er. Informanternes 

tilstedeværelse under vores interviews gør det muligt at betragte og undersøge dem, for at 

komme frem til en forståelse af dem. Målet med anvendelse af denne metode er, at vi, som 

forskere, bliver i stand til at forstå fænomener som de opfattes af andre sociale aktører. De data 

man finder frem til via en kvalitativ metode, omfatter oftest holdninger til noget bestemt 

(Lindermann 2008). 

 

Som undersøgere er vi, i interviewsituationen, ubevidst underlagt fordomme og forforståelser, 

som nødvendigvis påvirker vores bearbejdning af de udførte interviews (Brier 2012: 92). Den 

viden vi tillægger os i undersøgelserne, skabes af vores forforståelse for forbrugerne, AA og 

virkeligheden, men i forforståelsen ligger også muligheden for forandring (Nygaard 2012: 79). 

Det betyder, at der er risiko for, at elementer i undersøgelsen tillægges mere værdi end andre, og 

at vi tenderer til at drage konklusioner på forhånd, inden vi har tildelt os selv nok viden 

(Nygaard 2012: 80). 

Inden påbegyndelsen af undersøgelserne besad vi en forforståelse af, hvordan social-æstetisk 

adfærd anvendes i selviscenesættelsen, samt af det subkulturelle element i et brand som AA. Da 

fortolkningsdannelsen danner grundlag for subjektivitet, kan vi, som undersøgere, ikke 

distancere os fra vores forforståelse og forståelseshorisont. Vi påvirkes hele tiden af følelser og 

værdier og dermed forholder vi os gennem egne fortolkninger ubevidst subjektivt overfor det, vi 

undersøger (Nygaard 2012: 28). Dette vil unægteligt komme til udtryk i de udførte interviews, 

da vi kan risikere at påvirke informanterne i deres besvarelser. Afhandlingen tager altså 

udgangspunkt i såvel socialkonstruktivismen som hermeneutikken, der begge bygger på 
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fortolkningsdannelse. Dette danner grundlag for subjektivitet, da man ikke kan distancere sig fra 

sin forforståelse og forståelseshorisont. 

 

2.3 Interviews 

De empiriske valg udspringer af, hvordan vi, som undersøgere, anskuer verden og dermed den 

måde, vi indsamler data og ny viden. Gennem afhandlingens undersøgelsesproces interagerer 

vores udvalgte teorier med den indsamlede data, som er indhentet gennem interviews. Ydermere 

hjælper teorierne os til at fortolke og konkretisere den viden, vi søger hos informanterne. 

Sideløbende hermed anvendes empirien også til at udvælge den teoretiske retning. Dette 

resulterer i, at vi på baggrund af både empirisk og teoretisk indsigt, kan belyse 

problemstillingen omkring, hvordan social-æstetisk adfærd anvendes i den 

forretningsstrategiske kommunikation for AA. 

 

2.3.1 Informanter 

På næste side illustrerer figur 1 afhandlingens informanter ved navn, jobtitel og 

interviewtidspunkt. Der er som udgangspunkt udvalgt personer, der arbejder med- eller har en 

interesse i mode. Med udgangspunkt i afhandlingens formål har vi søgt personer, som kunne 

give kvalitetssvar på spørgsmål om bl.a.: personlig kommunikation, iscenesættelse, mode, 

tilhørsforhold, AA, sociale medier og kommunikationsstrategier. 

Otte informanter i aldersgruppen 21 til 38 år er interviewet, og tilsammen afdækker de 

afhandlingens emner. På baggrund af disse emner har vi udvalgt tre mænd; Jack Short, Thomas 

Bak og Frederik Darre Haahr, der kategoriseres som værende forbrugere af AA’s design og med 

interesse i hiphopkulturen. Med disse informanter søger vi kendskab til forbrugernes holdning 

til AA’s design, samt deres holdning til personlig stil og kommunikation. 

Ydermere har vi afholdt interviews med to personer, som har brancheindsigt og kendskab til 

medie- og forretningsstrategier indenfor modebranchen; Stephanie Brinch og Line Plesner-

Jacobsen. Disse informanter skal give indsigt i, hvordan modebrands bedst muligt 

kommunikerer i en branche præget af stor konkurrence. Derudover inddrog vi Charlotte 

Sandgren og Virgil Nicholas, som anses for meningsdannere i modebranchen grundet deres 

indgående kendskab hertil. Deres svar er anvendelige i analysen af hvilke mekanismer, der 
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ligger bag individers valg af beklædning, og hvordan der derigennem skabes en bestemt 

identitet. Da de begge har en baggrund i modebranchen og har beskæftiget sig som stylist, 

blogger, designer og moderedaktør, har de relevant viden omkring netop disse emner.  

 

Interviewene fandt sted mellem 19. marts til 17. april 2016 i henholdsvis København og Aarhus 

da informanterne var bosiddende her. Valget af personer fra storbyer skyldes, at det ofte er i de 

større byer, at begivenheder såsom modeevents, salg af limited editions, lancering af nye 

kollektioner osv. finder sted. Derfor vurderes det, at befolkningen her er mere opsøgende 

omkring tiltag i modebranchen, da det er lettere tilgængeligt og der er større fokus på 

beklædning og udtryk. 

Alle interviews, på nær ét, er udført i mødelokaler eller kontorer med en varighed på 20-45 

minutter. Gennemgående for alle interviews var en præsentation af os, som interviewere, og 

temaerne for interviewet. Slutteligt blev alle informanter tilbudt anonymitet, hvilket ingen 

valgte at takke ja til. 

 

FIGUR 1 - OVERSIGT OVER INFORMANTER 

Navn Jobtitel Dato Bilag 

Stephanie Brinch PR-konsulent Mannov 19.03.16 6 

Line Plesner-Jacobsen CEO 9PR 24.03.16 18 

Charlotte Sandgren Redaktør, Stylist 31.03.16 1 

Virgil Nicholas Stylist, blogger, Brand Communication Manager 31.03.16 2 

Jack Short Butiksassistent 22.03.16 7 

Thomas Bak TEKO-studerende 22.03.16 8 

Frederik Darre Haahr Coordinator hos The Lab 11.04.16 23 
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2.3.2 Udførelsen af interviewene 

Forud for det første interview med Stephanie Brinch, gjorde vi os overvejelser om forløbet og 

udformede spørgsmål. Da dette var vores første interview, var der efterfølgende punkter vi tog 

op til genovervejelse. Det gjorde vi for at sikre øget kvalitet af interviewguidens spørgsmål i de 

forestående interviews. Især formulering af spørgsmålene og vores individuelle rolle under 

interviewet blev genovervejet og tilpasset. Vi havde ikke på forhånd aftalt vores roller, hvilket 

skabte unødig forvirring, hvorfor vi udvalgte én interviewer og én observatør til de resterende 

interviews. 

Interviewene med Stephanie, Line og Frederik blev foretaget i et mødelokale hos henholdsvis 

Peak Consulting Group og PR-bureauet 9PR, hvilket i begge alle tilfælde skabte rolige rammer 

for interviewet, og uden mulighed for at blive afbrudt undervejs. Interviewet med Jack og 

Thomas blev foretaget på Dokk1 i Aarhus, da begge er bosiddende her, og ligesom på de 

tidligere interviewlokationer skabte det rolige rammer for interviewet, som betød at der ikke var 

afbrydelser, snak eller anden baggrundsstøj. Anderledes var det, med Charlotte og Virgil, da det 

efter deres ønske blev afholdt på henholdsvis en cafe i København og STAY kontorhotel på 

Islands Brygge. Efterfølgende konkluderede vi, at disse omgivelser var forstyrrende. Udbyttet af 

interviewene var, på trods af dette, godkendt, da både Virgil og Charlotte formåede at komme 

med fyldestgørende svar. 

Vores roller, som interviewer og observatør, varierede efter informantens villighed til at uddybe 

deres svar. I interviewet med Charlotte lod vi os, i nogen grad, styre, da hun fremstod 

snaksaglig og ivrig. Dette betød, at vi, som interviewer og observatør, trak os tilbage for ikke at 

afbryde, samtidig med, at vi var opmærksomme på, at interviewet holdt sig indenfor rammerne. 

I interviewet med Thomas, som var mere tilbageholdende, måtte intervieweren spørge ind til 

udsagn, der ikke var fyldestgørende.   

For at gå i dybden med analyse af interviewene, blev alle interviews optaget, hvilket gjorde det 

muligt at transskribere og efterfølgende fortolke bestemte udsagn. 
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2.4 Analysestrategi  

I dette afsnit præsenteres strategien for analysens udførsel. Som nævnt tidligere kombineres 

teori og analyse i ét afsnit, hvor hver teori præsenteres efterfulgt af en empirisk analyse. 

 

I kapitel 1 undersøger vi, under hvilke historiske omstændigheder begreberne trickle-down, 

bubble-up og trickle-across har udviklet sig. Begreberne anvendes herefter til anskueliggørelsen 

af, hvordan modebranchens struktur ikke udelukkende, som tidligere, er kendetegnet ved at 

være en trickle-down (Veblen 1899), men i stedet kan forklares ved en bubble-up bevægelse 

(Polhemus 2007), hvor modehusene ikke længere kan overleve uden inspiration fra 

subkulturerne. Her er der tale om et cyklisk forløb, hvor alt går i ring. Løbende appliceres 

teorierne på AA’s virksomhed og det pointeres, hvordan hun både har forbindelse til trickle-

down, gennem inspiration fra hiphopkulturen, til bubble-up gennem hendes eksklusive designs, 

og gennem trickle-across (King 1963) da hun har opnået status som anerkendt designer, der 

kopieres af highstreet brands.  

 

I kapitel 2 anvendes Crane og Bovones (2006) fem analysetilgange til analyse af materiel 

kultur. Her undersøger vi, hvordan AA forbindes med hiphopkulturen. 

Den første analysetilgang belyser referenceuniverset, hvori AA henter inspiration til sine 

designs. Her fokuseres der på tilslutningen til en subkultur som en løsning på sociale problemer, 

hvilket vi anvender til at undersøge de symboler som hiphopkulturen forbindes med. Ydermere 

inddrager vi Ken Gelders (2007) narrativer til analyse af,  hvilke karaktertræk hiphopkulturen 

forbindes med. 

I anden analysetilgang undersøger vi den tværnationale referenceramme. Oprindeligt var denne 

tilgang, i Crane og Bovnones fem analysetilgange, placeret til sidst, hvorfor vi vurderer, at 

modellen er tiltænkt et brand med fokus på det primære hjemmemarked, hvor tilgangen 

fungerer som en ekspansionsmulighed. Oftest er tilfældet, at det internationale perspektiv i 

forretningsmodeller er sidst placeret, i denne afhandling vurderer vi det ikke er nødvendigt at 

placere den sidst, da AA allerede er en del af det internationale marked. Da AA er born-global 

med inspiration fra New Yorks hiphopkultur og med base i London, placeres analysetilgangen i 

forlængelse af førnævnte referenceunivers. Tilgangen analyserer de nationale forskelligheder 

mellem de tre primære byer i AA’s arbejde; København, New York og London og forener disse 

forskelligheder i en undersøgelse af AA’s anvendelse af dem i kombination med hinanden. 
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Den tredje tilgang belyser overførslen af kulturens værdier til produktet. Her undersøger vi, ved 

hjælp af Grant McCrackens (1986) movement of meaning, hvordan AA uddrager værdier fra 

hiphopkulturen og inkorporerer dem i produktet. Vi fokuserer på de synlige symbolske værdier i 

hendes designs, og analyserer dem ud fra Roland Barthes’ (1967) forklaring om mode som en 

helhed, skabt ud fra enheder. Derudover analyser vi beklædningen som et sprog, hvorigennem 

individer kommunikerer personlig identitet, med udgangspunkt i Alison Luries (1981) 

Language of Clothes. 

Efterfølgende undersøger vi, i den fjerde analysetilgang, hvordan AA kommunikerer de 

symbolske værdier til forbrugerne. Her har vi fokus på mediernes fortolkning gennem written-

clothing og image-clothing, og the real garment og the represented garment (Barthes 1967). 

Ydermere belyser vi kommunikationen gennem hendes modeshows og arbejdet med celebrities, 

som anskues ud fra teori om storytelling (Escalas 2004). Slutteligt bliver forbrugernes 

deltagelse og respons forbundet med beklædningens symbolske værdier analyseret. Vi søger en 

forståelse af, hvordan værdier udtrykkes gennem valget af beklædning, herunder er individets 

selviscenesættelse interessant for analysen, hvorfor vi inddrager Erving Goffmans (1959) 

impression management. Afslutningsvist undersøges det, hvordan traditionelle og nyere medier 

påvirker individets selvfremstilling, hertil anvendes Gwendolyn Seidmans (2013) begreb 

belongningness. 
 

Valget af trickle-teorierne og Crane og Bovones analysetilgange skyldes, at klassiske 

forretningsmodeller er præget af formalisme. I afhandlingen søger vi at lave en 

forretningsanalyse af AA, hvor kommunikationen er i fokus, hvilket også er grunden til, at 

klassiske analysemodeller er fravalgt. Det gør sig fx gældende for både konsulenten Alex 

Osterwalders Business model Canvas, økonomen Michael Porters Five Forces model og 

filosoffen Edward Freemans Stakeholder Management, at de ser virksomheder som en enhed, 

hvor der er forskel mellem internt og eksternt. Vi ønsker imidlertid at undersøge AA i et større 

perspektiv, hvor subkulturen er i centrum, mens virksomheden spiller en decentraliseret rolle, 

hvorfor det er muligt at analysere AA’s forbindelse med noget større; subkulturen. 
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3. EMPIRI 

	  
	  

3.1 Kvalitativ data 

Vi foretager en undersøgelse, der giver dybere indsigt i forholdet mellem forretning, subkulturel 

mode, individet, AA, hiphopkulturen og forbrugerne. Afhandlingen bygger på en 

grundantagelse om, at det sociale- og det forretningsmæssige aspekt kan forenes. 

Da kvalitative metoder bidrager til forståelse og fortolkning, har vi valgt at foretage 

dybdegående interviews med udvalgte informanter, og afhandlingens empiri består dermed af 

kvalitativ data. Den kvalitative data konstitueres af udvalgte informanter indenfor 

forskningsfeltet. I forhold til afhandlingens videnskabsteoretiske ståsted, er den kvalitative data 

gavnlig, da denne tilgang primært er forstående fremfor forklarende (Andersen 2008: 28). Den 

forstående data tager udgangspunkt i de sociale og humanistiske videnskaber, hvorfor denne er 

væsentlig for vores undersøgelse, da fænomener og personer opfattes som værende en del af en 

helhed, der er forankret i en kulturel, social og historisk sammenhæng (Andersen 2008: 30). 

Dermed lægger vi i undersøgelsen vægt på de meninger og betydninger som individet har 

nedlagt i fænomenet mode. På den måde søger vi nye forståelsesrammer og fortolkninger, hvor 

målet er at opnå dybere forståelse af sociale fænomener som behov og motiver bag subkulturel 

mode. 

 

3.1.1 Primær kvalitativ data 

Den primære kvalitative data indhentes gennem interviews, hvor udsagn fra informanterne 

danner grundlag for den kvalitative tolkning. Interviewene er udarbejdet ud fra Kvales syv 

stadier; tematisering, design, interview, transskribering, analyse, verificering og rapportering 

(Kvale 2007). 
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De to første stadier, tematisering og design, fandt sted forud for interviewundersøgelserne 

(Kvale 2007: 37). Med tematisering var bestræbelsen at formulere formål og temaer for 

undersøgelsen, hvilket i dette tilfælde var essentielt, da temaerne varierer, fordi informanterne 

giver empiri til besvarelse af forskellige områder af problemformuleringen. 

 

I forhold til interviewundersøgelsens design tager vi udgangspunkt i det semistrukturerede 

forskningsinterview, da vi, som interviewere, har en teoretisk og praktisk viden omkring de 

fænomener vi undersøger. Som supplement til det semistrukturerede interview er der trukket på 

elementer fra det åbne interview, da vi har fundet det nødvendigt at stille dybdegående 

spørgsmål, for dermed at opnå dybere forståelse af informantens adfærd, motiver og 

personlighed (Andersen 2002: 211). Det stiller krav til kvaliteten af interviewerens uddybende 

spørgsmål, da det kræver en større grad af fortolkning af de udsagn, der ønskes uddybet. I den 

forbindelse var det essentielt at lade informanterne give udtryk for deres holdninger til mode 

som et socialt fænomen, der kan forbindes med den personlige identitet (Kvale & Brinkman 

2015: 205). Dette gør sig gældende både i afhandlingens forbrugerinterviews og 

ekspertinterviews. I ekspertinterviewene er vi både interesserede i informanternes professionelle 

viden og deres personlige identitet. 

I både forbruger- og ekspertinterviews havde vi forventning om en lukket og reserveret tilgang 

til spørgsmålene. Størstedelen af informanterne var dog åbne omkring deres holdning til 

personlig stil og mode, samt motiverne bag deres valg af beklædning. 

Vores intention var at anvende fokusgruppeinterviews, da vi ønskede interaktion og diskussion 

omkring holdning og meninger til beklædning mellem informanterne. Dette fravalgte vi, da 

beklædning og mode er særdeles individuelt og sensitivt at diskutere, hvilket vi vurderer, ville 

have givet begrænsninger i informanternes svar. Det at skulle bekende sin holdning til mode, 

kan for nogle være et følsomt emne, da der er risiko for at fremstå arrogant, overlegen eller 

usikker. Dertil kan informanterne, ved et fokusgruppeinterview, være påvirket af andres 

opfattelse, hvilke man må forsøge at undgå (Andersen 2008).  
 

Den forudgående tematisering af interviewguiden sikrede, at vi holdt os indenfor temaerne, men 

uden at lukke for afvigelser. Dette blev fx tydeligt i interviewet med Charlotte Sandgren, som 

under besvarelsen af et spørgsmål ubevidst ændrede retning, hvorfor vi bevægede os væk fra det 

oprindelige emne. Dog sikrede vi, at interviewet blev holdt indenfor den tematisering, vi inden 
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interviewet havde formuleret. Derfor trak vi os, som undersøgere, tilbage, men sikrede hele 

tiden at vi holdt os indenfor rammerne. Som det ses i nedenstående citat, bevægede Charlotte 

sig i en anden retning end spørgsmålet om, hvorfor hun tror andre folk bruger sociale medier til 

at iscenesætte sig selv, lagde op til:  

Det der er i dag, er at man starter meget tidligt med at have et behov for at vise sit ydre, 

som noget der er bedre end andres …. Der er vildt mange, der får forældrene til at 

betale for deres ting og så kan man jo begynde at se mere på forældrene end børnene. 

Hvordan er det de opdrager deres børn og om det er sådan en mentalitet og tankegang 

de ønsker deres børn skal have?! (Bilag 1). 

I dette tilfælde valgte vi at gå ind og guide informanten tilbage mod interviewets tema:  

Så du tænker også, at beklædning og accessories, er en del af hele den der iscenesættelse? 

(Bilag 1). 

 

Det tredje stadie er udførelsen af interviewet, hvor formålet er at opnå̊ indsigt i informanternes 

konstruktion af virkeligheden, og derigennem indsamle empiri til afhandlingens analyse, så det 

kan undersøges, om det teorien hævder også er tilfældet i praksis. Dette lægger sig op af den 

deduktive undersøgelsesmetode (Andersen 1997, Pierce 1994).  

 

I kraft af vores valg af det semistrukturerede interview har vi i vid udstrækning accepteret 

afvigelser fra spørgsmålene, så længe de har holdt sig inden for temaerne. Vi stillede opklarende 

spørgsmål i alle interviewene. Dette blev blandt andet tydeligt i vores interview med Virgil 

Nicholas i det tilfælde, hvor vi spurgte ind til hans tanker om AA og hendes designunivers. Her 

afveg Virgil fra spørgsmålet ved at fortælle om, at han var model til AA’s første modeshow. 

Interviewet tog altså en drejning som vi valgte at efterfølge ved at stille uddybende spørgsmål 

inden for temaets rammer. I følgende eksempel illustreres det, hvordan det semistrukturerede 

interview giver plads til at forfølge bestemte udsagn som vi finder relevante for interviewets 

tematisering.  

Interviewer: Næste spørgsmål kommer til at handle om AA og hendes designs.  

Virgil: Vidste i godt, jeg har været model for AA i sin tid? 

Observatør: Nej er det rigtig? Hvordan fungerede det? 

Virgil: Ja i hendes første show i København. Det er mink-bukser jeg har på. Det var 

også derigennem jeg lærte hende at kende. Hun er mega cool og når du ser 
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modeshowet, altså det første som vi lavede, gik vi som et hold og det andet foregik i et 

træningscenter - Det er jo grupperinger hele tiden, hvilket netop gør at man føler sig 

som et team, som et squad, som et hold, når man er en del af AA også blandt os 

modeller. (Bilag 2). 

 

3.1.2 Præsentation af informanter 

I dette afsnitintroduceres de enkelte interviews’ formål og temaer med udgangspunkt i de 

adspurgte informanter. 

 

Stephanie Brinch, PR-konsulent Mannov 

Hensigten med dette interview var at opnå forståelse for overvejelserne bag et modebrands brug 

af medier. Temaerne i dette interview var strategisk brug af sociale medier og blogs, personlig 

kommunikation gennem beklædning og medier og et forretningskommunikativt perspektiv på 

medier. Informanten, Stephanie Brinch, er ansat hos PR-bureauet Mannov, hvor hun rådgiver 

virksomheder i det strategiske arbejde med personlige relationer, som omhandler både print- og 

onlinemedier. Formålet med interviewet var at få et dybere indblik i den strategiske anvendelse 

af medier, samt fordelene ved arbejdet med personlige relationer. På den måde forventer vi at 

kunne indhente praktisk viden om, hvordan AA skal anvende medier i sin fremtidige 

forretningsstrategiske kommunikation. 

 

Line Plesner-Jakobsen, CEO 9PR 

Line Plesner-Jacobsen er indehaver af PR-bureauet 9PR og har mange års erfaringer med 

strategisk kommunikation - både internt og eksternt i modevirksomheder og PR-bureauer. 

Temaerne for dette interview var forretningsstrategisk kommunikation indenfor mode og 

beklædning, personlige relationer, strategisk anvendelse af online- og printmedier, samt 

strukturen i modebranchen. Interviewets formål var at give en forståelse for vigtigheden i at 

arbejde strategisk med kommunikation. Det er relevant for afhandlingen, når samspillet mellem 

AA’s strategiske kommunikation og forbrugernes æstetiske adfærd analyseres. 
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Charlotte Sandgren, stylist og selvstændig 

Med erfaring som redaktør på modemagasinet Costume, som social media manager i PR-

branchen og nu som direktør i sit eget kreative bureau, har Charlotte viden og ekspertise 

indenfor kommunikation i modebranchen. Temaerne i interviewet var personlig stil, mode, 

beklædning som statussymbol, tilhørsforhold gennem beklædning, strategisk brug af sociale 

medier, samt modebranchens struktur.  

Denne indsigt har betydning for afhandlingens analyse af, hvordan mode og beklædning 

anvendes som kommunikationsværktøj, både i den personlige stil, men også som en del af 

strategien i et modebrand. 

 

Virgil Nicholas, stylist, blogger og Brand Communication Manager hos PRD 

Virgil er anerkendt meningsdanner i den Københavnske modebranche, hvorfor han anses for at 

have et bredt kendskab til modens elementer, der suppleres med viden fra hans stilling som 

Brand Communication Manager hos PR-bureauet PRD. Formålet med interviewet er at få et 

indblik i AA’s designunivers og den måde hun vælger at kommunikere på. Ydermere søgte vi 

forståelse af kommunikationen i modebranchen og temaerne i dette interview var derfor 

personlig stil, sociale medier, modebranchen og AA. 

 

Jack Short, butiksassistent hos Stoy Munkholm i Aarhus  

Dette interview har til formål at identificere potentielle årsager til, hvorfor personer indenfor 

AA målgruppe agerer som de gør. Jack er en del af AA’s målgruppe og interviewet skal især 

belyse motiverne bag valget af beklædning og den ønskede fremtoning udadtil. Temaerne i dette 

interview var mode og beklædning som statussymbol, motiver bag valg af beklædning, 

identitetsskabelse og tilhørsforhold gennem beklædning og AA’s designs. 

 

Thomas Bak Nielsen, TEKO-studerende 

For at opnå yderligere viden omkring AA målgruppe valgte vi endnu et medlem fra denne. 

Informanten, Thomas, er designstuderende på TEKO og beskæftiger sig med mode til daglig. 

Han er bevidst om sin egen personlige stil og udtryk. Temaerne i dette interview var mode og 

beklædning som statussymbol, motiver bag valget af beklædning, identitetsskabelse og 

tilhørsforhold gennem beklædning og AA’s designs. 
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Frederik Darre Haahr, Koordinator The Lab 

Dette interview er udført som et supplement til interviewet med Jack og Thomas. Da både Jack 

og Thomas er bosat i Aarhus, har vi fundet det nødvendigt at indsamle yderligere empiri fra en 

person i København. Formålet med dette er at indsamle empiri omkring de motiver, der ligger 

bag den personlige stil, samt at få viden omkring det segment, der må antages at investere i 

AA’s design. Frederik arbejder som koordinator på The Lab på Østerbro. Han anvender 

derudover sociale medier til at fremvise hans personlige stil. Derfor var temaerne; mode og 

beklædning som statussymbol, motiver bag valget af beklædning og identitetsskabelse. 

  

3.1.3 Sekundær kvalitativ data 

Udover de primære kvalitative data er der, som tidligere nævnt, også anvendt sekundære 

kvalitative data. Her er data indsamlet gennem avisartikler, websites og markedsrapporter, som 

omhandler AA’s forretning. Avisartikler og websiteskrifter bidrager til forståelsen af AA’s 

designunivers, ved at give indblik i hvilke tanker, der ligger bag hendes valg, samt hvordan de 

internationale medier opfatter- og anmelder hendes modeshows. Artiklerne er anvendelige i 

analysen af AA’s markedsføring og kommunikationen, da de giver subjektive meninger om 

hendes modeshows og måde at drive forretning på. En stor del af artiklerne har en tendens til at 

romantisere AA’s forretning, og kun få giver en kritisk vinkel på brandet. Dette understreger 

vigtigheden af, at vi forholder os kritisk til eksterne kilder, da kvaliteten af det journalistiske 

arbejde kan være af subjektiv karakter. 
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3.2 Empirisk case – Astrid Andersen 

Med udgangspunkt i den danske London-baserede herretøjsdesigner, AA, søger vi at belyse det 

sociale tilhørsforhold, der opnås ved at iklæde sig AA’s designs, samt hendes forbindelse til 

hiphopkulturen. Ydermere er hypen omkring mærket stor, hvorfor casen er relevant i analysen 

af hvordan beklædning og medier er elementer i individers personlige kommunikation og 

iscenesættelse. Udover dette anvendes casen til at eksemplificere teorien. Oprindeligt ønskede 

vi  at gennemføre et interview med AA, og på den baggrund udarbejde en undersøgelse for 

virksomheden. Dette var, trods gentagne forsøg, ikke muligt, hvorfor en mere kulturanalytisk 

tilgang er valgt. Dermed  har det ikke været muligt at indhente økonomisk data om AA, hvorfor 

vi i stedet koncentrerer os om en kommunikativ forretningsmodel, som anvender en subkulturel 

tilgang. 

 

AA er en enkeltmandsvirksomhed, som er etableret d. 7. juni 2010 (Navne, numre & erhverv). 

Siden dimitteringen fra den anerkendte designskole The Royal College of Art i London i 2010, 

har hun gjort sig bemærket på den internationale modescene, hvilket afspejles i den tidlige 

anerkendelse i karrieren som hun opnåede, da hun afsluttede designuddannelsen med en rost 

afgangskollektion. Allerede her slog hun fast, at hun var en del af den internationale modescene. 

Succesen tilskrives promoveringen af brandet gennem modeshows, magasiner og celebrities, 

hvilket spiller en væsentlig rolle for, hvordan hun opnår anerkendelse fra målgruppen (Madsen 

2014). Målgruppen har en glamourøs, men typisk underfinansieret tilgang til mode. Den er 

overvejende bestående af unge mennesker, ofte studerende eller folk der arbejder indenfor 

mode, som søger at signalere, at de er opsøgende og interesserede i nye modetendenser. AA 

henvender sig til denne målgruppe ved at benytte sig af stærke hiphopreferencer og et 

utraditionelt valg af materialer. 

Denne tilgang til design gjorde, at hendes afgangskollektion blev anerkendt af Topshops ejer, 

Philip Green, som hver sæson udvælger unge designere og yder økonomisk støtte gennem 

Fashion East, MAN og NewGen som AA har været en del af siden 2011. Denne tidlige 

økonomiske støtte har medført en eksponering som mange designere kun drømmer om (Madsen 

2014), men også en forventning om konstant præstation. Platformen i London og den 

økonomiske støtte har medført nomineringer til flere prestigefyldte priser de seneste seks år. 

Her kan nævnes en nominering til British Fashion Award i både 2014 og 2015 i kategorien 
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Emerging Menswear Designer (Antschukov Kjær 2015). Ydermere en nominering tidligere i 

2015 til British Fashion Council Designer Menswear Fund og det franske luksus-konglomerat 

LVMH’s årlige pris. 

En del af AA’s internationale succes tilskrives valget om ikke at holde modeshows i Danmark. 

Fokus er på London, og senest New York, hvor hun de sidste to sæsoner har afholdt 

modeshows. Derudover er valget af forhandlere iøjnefaldende og tæller anerkendte 

designerforretninger som Wild Style i Los Angeles og Gr8 i Tokyo. Disse har forhandlet AA’s 

design siden afgangskollektionen, hvor hun ligeledes har lanceret eksklusive capsule-

kollektioner (Killip 2014). 

 

AA tilhører en generation af designere, der rykker grænser for herretøjsdesign. Med skæve og 

sporty kollektioner udfordrer hun uskrevne regler for materiale- og farvevalg, der bruges i det 

maskuline designunivers. For AA handler det om balancen, når hun vælger at iføre 

herremodeller blonder, velour og brokade, i farverne pink, orange og pastel, og det kræver en 

vis maskulinitet og hårdhed at bære dem (Madsen 2014). Gennem materialer og farver 

udfordres måden hvorpå mænd klæder sig, hvorfor hun ofte anvender hyper-maskuline 

modeller. 

 

Gadekulturen præsenteres, igennem AA’s design som et universelt sprog, hvor hun kombinerer 

forskellige kulturelle referencer. Eksempelvis trækker hun på Østens kulturelle referenceunivers 

og kombinerer det med hiphopbeats fra Harlem i New York. Den grænseløse appeal var især at 

finde i hendes forår/sommer 2016-kollektion, som var en kombination af det urbane og det 

etniske i en monolitisk kollektion. Her så man basketball silhuetter kombineret med delikate 

Chantilly blonder. Det utraditionelle materialevalg og den tilgang AA har til kollektionerne, 

passer til den internationale scene, hun agerer på. 

 

Inspiration fra gruppementaliteten 

Gruppementaliteten hos drenge, der finder styrke i sammenholdet og en klanagtig brug af 

logoer, er til inspiration for AA. At unge mænd iklæder sig de samme designs og opnår en 

tilknytning til hinanden, inspirerer hende. Det fællesskab designet skaber, er noget hun ser alle 

steder i verden. Spændingsfeltet mellem individ og gruppe optager AA, og især hiphopgruppen 

Wu-Tang Clan er, med sin rebelske gangsterrap, en inspirationskilde for AA, fordi de formår at 
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fungere både som individuelle artister og sammen som gruppe (Madsen 2014). Derudover 

trækker hun på den gruppementalitet som boldsport ofte besidder, hvilket skinner igennem i 

hendes designs, hvor både logoet og designets pasform er inspireret af basketballsporten 

(Madsen 2014). 

 

Co-creations 

Topman: Med A$AP Ferg som kampagnemodel i et pink tracksuit og oversize basketball trøje, 

tilføjet AA’s ikoniske A, ramte hendes første samarbejde med Topman butikkerne i juni 2014. 

Efter hun offentliggjorde samarbejdet på Instagram og lækkede hele lookbooken for Topman-

samarbejdet, gik det hurtigt. Allerede efter få timer var de første items udsolgt og blev senere 

sat til videresalg på online handelspladser som e-bay.com og trendsales.dk. Highstreet-

kollektionen bar mange af de samme designelementer som hendes selvstændige kollektioner, og 

udover få items i pink, var kollektionen holdt i sort og hvid. Selvom den var mindre farverig, 

var det med sports-inspirerede oversize t-shirts, shorts, sweatshirts og joggingbukser, og til en 

lavere pris end hvad hendes designs normalt koster, da prislejet lå på 465 DKK og 1300 DKK. 

 

Kopenhagen Fur: I 2011 startede AA et samarbejde med Kopenhagen Fur. Her anvendte hun 

pels i sine hiphopdesigns – et materiale, som før var forbeholdt klassiske frakker og accessories 

(Kopenhagen Fur Februar 2015). Dette samarbejde afspejler den eksklusivitet, AA tilføjer 

streetwear-moden, hvorfor hun henvender sig til den kvalitets- og luksusbevidste forbruger, der 

søger  signalværdi i beklædningen. Kombinationen af pels og streetwear blev modtaget godt i 

branchen og fik stormagasinet Harrods til at henvende sig til AA. 

 

Musik, sport og celebrities 

Musikken: I alle AA’s kollektioner spiller musikken en væsentlig rolle for fremførslen af- og 

inspiration til kollektionerne. Det kom fx til udtryk ved hendes første modeshow i 2011. 

Modellerne gik på catwalken og en speaker præsenterede de mandlige modeller, som kom ind 

på scenen, mens hiphoptracks spillede i højtaleren. De var iklædt baskettrøjer, kastketter, 

løstsiddende tøj og sneakers. 

Inspirationen fra hiphopmiljøet kommer blandt fra et tæt samarbejde med A$AP Rocky. 

Ligeledes har rapperen Brooke Candy siddet på første række til et show og AA var begejstret, 
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da hun så hiphoplegenden Nas i en AA-t-shirt. Selv siger hun Det handler ikke om mit brand. 

Det handler bare om, at han er én, jeg har været fan af, siden jeg var 14  (Madsen 2014). 

 

Celebrities: AA er slået igennem internationalt og kan tælle rapperne Drake og A$AP Mob 

blandt sine fans. Hendes seneste show blev heller ikke overset af engelske The Guardian, der 

blandt andet roser efterår/vinter 2016-kollektionen for at indfange den britiske herremodes 

casual stil. AA har fået opmærksomhed ved at benytte sig af internationale kendisser. Som 

tidligere nævnt, har hun klædt A$AP Mob på, men udover det tæller kendisser, som bærer 

hendes designs; Chris Brown, Rihanna, Ukendt Kunstner og Drake (Kopenhagnen Fur Marts 

2014).  
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4. TEORI & EMPIRISK ANALYSE 

 

 

KAPITEL 1: TRICKLE-TEORIERNE 

4.1 TRICKLE-DOWN, BUBBLE-UP & TRICKLE-ACROSS 

Når subkultur bliver til en kommunikationsstrategi 

 

 

Med trickle-down-, bubble-up- og trickle-across-teorierne søger vi at give et historisk indblik i 

modens samfundsmæssige udvikling med fokus på hiphopkulturen. Intentionen er, at trickle-

teorierne danner grundlag for afhandlingens empiriske analyse af modens sociale dynamikker i 

forretningssammenhæng. På baggrund af de sociale dynamikker anskueliggør vi, hvordan 

trickle-teorierne muliggør stor markedsudbredelse for et brand, ved at fokusere på afgrænsede 

sociale grupper i samfundet. Vi undersøger,  trickle-teorierne som er et miks af kommerciel- og 

social/subkulturel forretningsstrategi, hvordan det relateres til AA. Teorierne trickle-down, 

bubble-up og trickle-across er opstået på baggrund af forskellige tilstande i forbrugersamfundet, 

hvorfor deres oprindelsesgrundlag ses som modstridende. Teorierne er derfor anvendt mod 

hinanden i tidligere teoridiskussioner. I denne afhandling bruges de ikke desto mindre til at 

komplementere hinanden, grundet den væsentlig faktor, at de alle beskæftiger sig med en social 

dynamik. Hertil fremfører antropologen Grant McCracken (1990), i sine diskussioner af trickle-

teorierne, at selvom teorierne har forskellige bevægelser, er det ens for dem alle, at outfittet skal 

besidde dobbelt styrke (McCracken 1990: 97). I stedet for at fokusere på klasser og imitation af 

samfundets magtfulde personer, handler det om hvordan man kombinerer 
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beklædningsgenstande for at opnå dobbelt styrke (McCracken 1990: 97, Bille 2012: 119). I 

forbindelse med hiphoppen forklarer det de modstrømninger vi oplever i dag. Elementer 

trækkes ud af den oprindelige hiphopkultur og tilpasses nu kontekster, hvor den står i kontrast 

til det oprindelige, hvilket tilfører looket en dobbelt styrke (Bille 2012: 120). 

	  

Trickle-down-begrebet diskuterer ideen om, at overklassens mode bliver anset som idealet, der 

efterfølgende bliver kopieret af de underliggende samfundsklasser (McCracken 1990). Vi 

anvender trickle-down-begrebet, til at belyse hvordan- og hvorfor forbrugerne henter inspiration 

og kopierer stilen hos personer de finder attraktive. Samtidig bruger vi begrebet til at undersøge, 

hvordan AA-brandet, der er tilstede under de internationale modeuger i London, New York og 

Paris, er en del af trickle-down-effekten, set i forhold til det segment i mainstreamkulturen hun 

sælger til. 

Derudover undersøger vi med bubble-up, hvordan stil dannes i samfundets lavere klasser, og 

herefter bevæger sig opad, for til sidst at ramme samfundets højere klasser. Samtidig diskuteres 

det, om de underprivilegerede/arbejderklassen er modeskabende og genstand for en 

nedadgående inspiration, til trods for antagelsen om, at de ønsker at ligne samfundets 

overklasse/middelklasse. Dette gør vi, fordi vi forbinder AA’s inspiration fra subkulturelle og 

hiphopinspirerede modetendenser med netop bubble-up-effekten. I forlængelse af trickle-down- 

og bubble-up-begreberne inddrages trickle-across-teorien (Dybdahl 2011: 39), hvor fokus ligger 

på den måde, modehusene dikterer moden, samt hvordan markedsaktørerne skubber til 

modetendenserne. Hvor det i trickle-down og bubble-up handler om de sociale 

efterligningsdynamikker, så handler trickle-across om de kommercielle og mediebårne 

dynamikker. Vi bruger trickle-across-begrebet i forbindelse med AA, da hun bruger celebrities 

fra hiphoppen som influencers og opinionsledere. 

Tilsammen danner trickle-teorierne grundlag for den empiriske analyse af, hvordan AA placerer 

sig i en mere selekteret social klasse som et led i hendes markedsføring. Vi søger i efterfølgende 

teori- og begrebs gennemgang at diskutere teorierne for analysen. 
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4.1.1 De højere klassers indflydelse på de lavere klassers beklædning - trickle-down 

Flere teoretikere har været involveret i trickle-down-teorien, herunder den norsk-amerikanske 

sociolog og økonom, Thorstein Veblen (1899), der var blandt de første til at udvikle teorien. 

Den gængse tanke i det 19. århundrede var, at den gode smag og nye modetrends blev skabt af 

overklassen, og derefter blev accepteret af den dominerende kultur. I The Theory of the Leisure 

Class fra 1899 redegør Veblen for, hvordan økonomisk velstand er forbundet med forbrug, og 

hvordan det skaber forskellige sociale klasser i samfundet (Veblen 1899). Selvom Veblens teori 

er af ældre dato, er den relevant i forhold til selviscenesættelse og identitetsdannelse på 

baggrund af samfundets klasser. Veblen argumenterer for beklædning som et element i 

anskueliggørelsen af velstand, hvor man fremhæver sin økonomiske kapacitet (Carter 2003: 46). 

Ydermere kategoriserer Veblen beklædning som et universelt produkt, igennem hvilket der 

udspiller sig en konkurrence imellem individer. Individer har svært ved at afholde sig fra den 

konkurrencemæssige efterligning, der opstår når de observerer andres beklædning i 

offentligheden (Carter 2003: 46). Grundlæggende er Veblen optaget af den kollektive eksistens 

i modsætning til den individuelle eksistens. Hertil konstaterer han: 

The scheme of technological insight and proficiency current in any given culture is 

manifestly a product of group life and is held as a common stock, and as manifestly the 

individual workman is helpless without access to it. (Veblen 1964: 306). 

Citatet forklarer, hvorfor mode og beklædning er en del af den sociale kontekst og kollektive 

adfærd, og giver indblik i det sociale liv og den bekræftelse unge søger gennem beklædningen. 

  

 

Conspicuous consumption, conspicuous waste og conspicuous leisure. 

The Leisure Class karakteriseres af Veblen som samfundets overklasse, vis velstand medførte et 

dybere behov for at fremvise mulighederne for at agere uafhængig af økonomiske krav (Carter 

2003: 41). Veblen præsenterer hertil tre principper for den materielle kultur; conspicuous 

consumption, conspicuous waste og conspicuous leisure. 

	  

Set i lyset af den opmærksomhed streetstylekultur og offentlige gruppeaktiviteter får, er det ikke 

overraskende, at shopping betragtes som en social aktivitet (McRobbie 1989: 24). Netop den 

sociale faktor er hovedelementet i iscenesættelsen af forbruget, hvilket conspicuous 
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consumption omhandler. Her bliver eksklusiv beklædning et bevis for velstand, og går dermed 

fra at være et fysisk behov til at være et spørgsmål om at signalere social og økonomisk 

velstand (Carter 2003: 46). Det er en lille del af beklædningen, som vedrører de fysiske behov, 

da idéen om et velklædt ydre, frem for komfort og beskyttelse, præger beklædningsindustrien. 

Dermed bliver det individernes mål at være velklædte og opnå høj social status. Beklædning 

dækker derfor både et fysisk behov, men nu også et psykisk og socialt behov (Veblen 1894: 

198). 

	  
Overklassens beklædningstendenser handler om designer- og luksusvarer med en stærk 

brandidentitet, som anses for at være et statussymbol. Ved disse produkter stiger efterspørgslen, 

når prisen stiger. De sælges ikke i almindelige forretninger, og de er prissat så højt, at de ikke er 

tilgængelige for den almene forbruger. Dermed vil flere også opfatte disse varer som et symbol 

på rigdom og succes. Hvis prisen til gengæld falder, vil efterspørgslen også falde, og dermed ses 

varen ikke længere som eksklusiv – det betegner Veblen som conspicuous waste (Carter 2003: 

44). Derudover er det vigtigste for overklassen at vise omverdenen, at man ikke engagerer sig i 

nogen form for manuelt eller industrielt arbejde. Her handler det i høj grad om at iklæde sig snit 

og materialer, som indikerer, at beklædningen er uegnet til hårdt fysisk arbejde, hvilket er en 

demonstration af conspicuous leisure (Carter 2003: 45). Ovenstående principper om den 

materielle kultur anvendes til at belyse årsagerne til, at mennesker ønsker at erhverve sig dyrt og 

hypet designertøj. Dette kan også belyses ud fra en trickle-down-effekt, da de eksklusive 

produkter, på grund af prisen, er forbeholdt de højere klasser, hvilket er kendetegnet ved trickle-

down. 

 

Trickle-down-effekten sidestilles med individets søgen efter synlige symboler for velstand. 

Trickle-down-teorien er nærmest institutionaliseret i modehistorien. Ifølge Lars Dybdahl (2011) 

var det allerede i 1300-tallets Europa beklædningens mål at signalere social identitet, som i 

renæssancetiden (1300-1650) blev indikeret gennem materialevalget. I denne tidsperiode var 

kostbare materialer og guld forbeholdt adelen, der søgte at opretholde status gennem synlige 

symboler for rigdom (Dybdahl 2011: 11). Selvom disse symboler var forbeholdt adelen, lod 

nyrige sig inspirere af beklædningen, som blev brugt i jagten på at udtrykke rigdom. De nyriges 

ihærdighed for at udtrykke rigdom, medførte uoverensstemmelser mellem den sociale stand og 

beklædning. I takt med dette opstod der, blandt samfundets sociale klasser, forskelligheder i 
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beklædningen, hvor diversiteten især blev dyrket under Ludvig den 14. i 1700-tallet. En 

pragtdyrkelse fandt sted i Ludvig den 14.’s Versailles og her stod hoffet i skarp kontrast til 

bysamfundet, hvorfor en mere urban livsstil opstod (Dybdahl 2011: 13). Skiftet til den urbane 

stil betragtes som en tidlig form for streetstyle, hvor det kollektive rum blev fashionabelt 

(Dybdahl 2011: 15). De sociale klassers diversitet og de nyriges ihærdighed ses som et tidligt 

tegn på McCrackens trickle-down-teori (McCracken 1990: 94). 

På samme måde oplevede man gennem 1950’erne en omfattende trickle-down-proces. Den 

kulturelle nedsivning fra højere sociale grupper til samfundshierarkiets bund, blev en del af 

modens imitationsspil (Dybdahl 2011: 39). Her blev modetendenserne dikteret af en homogen 

gruppe af mode-influerende personer, hvor massernes identificering med denne gruppe blev 

hjulpet på vej af medierne. Magasiner, dameblade og reportager bidrog til en ny visuel styrke 

inden for moden (Dybdahl 2011: 39). Som forståelsesramme for modens dynamik har trickle-

down-teorien begrænsninger, men den spiller fortsat en rolle i marketing. Teorien fokuserer 

mere på klasse og mindre på, hvordan den fungerer i et fragmenteret nutidigt samfund, hvor 

livsstil spiller en væsentlig rolle. Trods det faktum at mode stadig bevæger sig nedad i 

samfundet fra modeshows til highstreet (trickle-down), så kommer trends i det 21. århundrede i 

lige så høj grad fra andre steder end toppen af modebranchens hierarki. På den baggrund 

argumenterer vi for, at forskellige individer, med forskellig stil, påvirker moden i dag.  

 

 

Trickle-down-bevægelser i det 21. århundredes mode.  

Historisk set er beklædning blevet brugt til at visualisere tilhørsforhold til specifikke 

samfundsgrupper. Dette ser vi som en relativt forældet tilgang til beklædningens mening. Vi ser 

mode som et socialt konstrueret fænomen, hvor de sociale grupper, i stedet for samfundsklasser, 

bliver brugt som tilhørs- og inspirationsgrupper. I disse sociale grupper klæder man sig efter 

trends i gruppen, fordi det giver en følelse af samhørighed. Et mere nutidigt blik på trickle-

down kan være at anse trickle-down som spredningen af mode fra få til mange oppefra og ned, 

men ikke nødvendigvis på baggrund af klasseforskelle. 

	  

I det seneste årti er trickle-down-effekten i større grad kommet til udtryk i måden hvorpå mode 

fremstilles. Trickle-down er udviklet til at forklare den virkelighed moden er skabt under, 

hvorfor vi forsøger at skildre de trickle-down-tendenser, som ses i modebranchen i dag. Her 
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påvirker faktorer som pris, brand, logo, modeshow, modefolk, modeller og modeskoler vores 

betragtning af modebranchen som værende snobbet, hvilket tidligere trickle-down-forståelser 

anså overklassen for at være.  

Sociale grupper søger at differentiere sig og finde designere, der taler specifikt til dem, for at 

forbinde sig med den sociale dynamik. Derfor er det ideen om, at man igennem synlige 

symboler i beklædningen kan differentiere sig fra andre grupper, der får individer til at 

efterligne gruppens beklædning i ønsket om medlemskab og status (Engholm & Hansen-Hansen 

2013: 152). 

I dag gør trickle-down sig gældende når designerne viser deres kollektioner for toppen af 

modehierarkiet. Når modefolk på første række synes godt om bestemte designs, postes det ofte 

på de sociale medier. Derudover er det også kun personer fra denne ‘modegruppe’, som får lov 

at iklæde sig kollektionen, før den kommer til salg i butikkerne og bliver tilgængelig for 

forbrugerne i mainstreamkulturen. 

 

4.1.2 Forbrugerne snobber nedad og modehusene henter inspiration hos subkulturerne  

I forlængelse af det seneste årtis trickle-down-effekter, hvor mode bevæger sig oppefra og ned, 

handler bubble-up derimod om, at ’snobbe nedad’. Her forsøger man ikke at ligne de mere 

velhavende samfundsklasser. Begrebet bubble-up præsenteres af Ted Polhemus (2007) som den 

diametrale modsætning til trickle-down-teorien (Polhemus 2007). Her udfordres den klassiske 

trickle-down-idé af en ny inspirationskilde: Streetstyle. På den baggrund udviklede Polhemus 

bubble-up-teorien, hvis formål er at forklare, hvordan stilen fra de lavere klasser, eller 

subkulturerne, bliver brugt som inspiration hos de etablerede designere, og hvordan stilen 

accepteres af de højere sociale klasser i samfundet (Polhemus, 2007: 227). Derudover vælger 

forbrugere i bubble-up-bevægelsen designs, igennem hvilke de identificerer sig med de 

underprivilegerede. 

Birminghamskolen analyserede subkulturer ud fra symbolske løsninger, hvor nyere teorier ser 

subkultur som et bredere fænomen, der ikke nødvendigvis er tilknyttet arbejderklassen eller 

tilhører en klassekonflikt (Engholm 2011: 46). I stedet peger nyere teorier på, at subkulturer 

opstår i middelklassen. Postmodernismen, globaliseringen og fremvæksten af 

oplevelseskulturen er faktorer, som giver individer større behov for at høre til - og det medfører 

en øget individualisme (Engholm 2011: 47). Ifølge David Muggleton (2006) skal individets 
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optagethed af egen identitet forstås som et symbol på en postmoderne hyperindividualisme 

(Engholm 2011: 47, Muggleton 2006: 6). Søgen efter individualisme er relevant for denne 

afhandling, da individer tilsyneladende søger identificering med en selektiv gruppe, her; 

hiphoppen, med beklædning som eneste umiddelbart ekspressive symbol. 

	  

De tidlige bubble-up-effekter i historisk perspektiv	  

Bubble-up har en lang historie tilsvarende trickle-down. I 1800-tallet udviklede moden sig fra at 

være forbeholdt de højere klasser, til i højere grad, at være en masseindustri. (Dybdahl 2011: 

11, Engholm 2011: 44). Efter den franske revolution i 1789-1799 kom en modreaktionen fra 

den postrevolutionære ungdom, som satte tidens mode på spidsen. Her blev herremoden 

udfordret, og med inspiration fra uniformer udviklede man et stiliseret herrelook. Det betød, at 

kvinde- og herremode rykkede længere fra hinanden. Hvor mænd før var pyntet på niveau med 

kvinder, var beklædningen nu præget af enkle silhuetter og en praktisk tilgang. Inspirationen fra 

uniformerne er et eksempel på bubble-up-effekt, hvor borgerne fik indflydelse på moden 

(Dybdahl 2011: 17). 

	  

Udviklingen i mainstream-moden fortsatte op i 1900-tallet, hvor mediernes indflydelse på mode 

og iscenesættelsen af beklædning tog til. I 1950’erne så man, at selvbevidste unge anvendte 

beklædningen som identitetsskabende element, for at identificere sig med bestemte grupper i 

samfundet. Således begyndte en modstand mod mainstreamkulturen, hvilket reflekteredes i de 

unges musikvalg og det tiltagende fokus på streetstyle, som blev udviklet med udgangspunkt i 

beklædningens autentiske værdi. Den sæsonbetonede mode, som dominerede før, blev nu 

udfordret af samfundets lavere klasser (Dybdahl 2011: 36). Dette medførte, at de etablerede 

modehuse mistede noget af den kommercielle magt, og dermed kom indflydelsen ikke 

udelukkende fra modehusene, men også fra den kulturelle udvikling i samfundet og 

gadebilledet. Et yngre- og mindre velhavende segment kom i fokus, hvilket fik modehusene til 

at satse mere på prêt-á-porter (Dybdahl 2011: 38). At det yngre segment fik indflydelse på 

moden skyldes netop en bubble-up-effekt. 

I England repræsenterede arbejderklassens teddy boys en bubble-up-effekt, hvor deres stil 

kritiserede det klasseopdelte britiske samfund, der var domineret af skrædder-moden. I stilen 

omformulerede teddy boys’ene overklassens Edwardian suits, og tillagde dem materialer, som 

var forbeholdt de lavere klasser (Engholm 2011: 51). Med denne stil illustrerede de skellet 
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mellem de privilegerede og arbejderklassen, hvilket kommunikerede en klassekonflikt. Stilen 

som teddy boys’ene besad blev udbredt i den engelske mainstreamkultur, hvilket har været 

tilfældet med mange streetstyle-tendenser. 

	  

Hiphop som bubble-up 

Med udgangspunkt i ovenstående beskrivelse af gadebilledets indflydelse på moden, inddrager 

vi hiphoppen, da denne netop er opstået på gadeplan. Nutidige designeres brug af 

hiphopkulturens elementer har rødder i 1970’ernes New York, hvor hiphop startede som block 

party musik udført af afro-amerikanere, puertoricanere og jamaicanere (Motley & Henderson 

2008: 245). I starten af 1980’erne opnåede hiphop kommerciel succes og kommercialiseringen 

af rap-musik ekspanderede definitionen af hiphopkultur (Forman 2002: 106, Kitwana 2002: 8). 

Postmoderne teoretikere, som Jean-François Lyotard og Jean Baudrillard, tegnede billedet af et 

samfund uden fælles referencepunkter, hvilket stod i skarp kontrast til modernismens store 

fortællinger om fremskridt og hippiebevægelsens syn på en bedre og friere verden (Engholm 

2011: 54). Et samfund uden fælles referencepunkter skaber behov for noget 

fællesskabsdannende, hvilket er en af grundene til, at hiphop udviklede sig til en subkultur. I det 

postmoderne samfund er individets identitetsdannelse domineret af forbrugerens markering af 

tilhørsforhold til grupper (Engholm 2011: 48). Polhemus (1994) argumenterer for, at 

subkulturer er skabt på baggrund af det postmoderne samfund (Polhemus 1994: 7). Ifølge 

Polhemus medfører det postmoderne samfund en flygtighed i forestillingen om, hvad der er 

autentisk, hvilket han påpeger som en problemstilling i det moderne samfund. Jagten på 

autenticitet og øget interesse for streetstyle er fundamentale elementer i den subkulturelle stil, 

hvor penge, prestige, succes og berømmelse tilsidesættes for autenticiteten. 

De synlige symboler i hiphopbeklædningen er, til en vis grad, skabt på baggrund af ændringer i 

samfundet. Her er skiftet fra modernismen til postmodernismen vigtig, da det skabte fokus på 

den selvbevidste forbruger. I hiphoppens kommercialiseringstid vandt postmodernistisk-

orienterede og poststrukturalistiske kulturanalyser indpas (Engholm 2011: 45, Firat & 

Venkatesh 1995: 239). Med skiftet til det postmoderne samfund blev rammerne for 

forbrugernes identitetssøgen dannet. Dermed blev det også starten på det forbrugersamfund, vi 

kender i dag. Individets søgen efter det autentiske har ligeledes gjort, at designerne i nyere tid 

må finde inspiration i subkulturerne. Her er hiphopkulturen et godt eksempel på den 

kommercialisering, som er sket indenfor modebranchen, hvorfor denne kommercialisering 
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karakteriseres som en bubble-up-effekt. De oprindelige trends indenfor hiphopkulturen bliver 

overført til den brede offentlighed, som masseproducerer trendsene. På den måde er den 

oprindelige subkulturelle beklædningsgenstand langt fra det miljø, den stammer fra. 

 

4.1.3 Hiphopkulturen kommercialiseres - trickle-across 

På baggrund af kritikken af trickle-down-teorien, udviklede den amerikanske sociolog Charles 

W. King trickle-across-teorien (Dybdahl 2011: 39). Med sociale og økonomiske skift i 

samfundet og en udbredelse af massemedierne var det muligt at nå ud til alle samfundslag med 

en høj grad af samtidighed. Trickle-across handler om de kommercielle mediebårne 

efterligningsdynamikker, som påvirkes af trendsættere og opinionsledere indenfor de forskellige 

lag i modesystemet. King inddrager i trickle-across-teorien begrebet influentials. Dermed 

anerkender King en vertikal bevægelse i modetrends. Forskellen fra andre trickle-teorier er, at 

influentials ikke er en del af samfundets højere klasser, men i stedet agerer såkaldte trendsættere 

og opinionsledere indenfor alle samfundslag (King 1963: 15). Trickle-across begrebet bruges i 

analysen af AA’s brug af celebrities og hvordan de viderekommunikerer hendes designs, så de 

accepteres inden for selekterede samfundsgrupper. 

	  

Den kollektive udvælgelse af beklædning, influencers og opinionsledere  

Den amerikanske sociolog Herbert Blumer (1969) ser vi som relevant for afhandlingen, da han 

beskriver hvordan de sociale forskelligheder mellem klasserne bliver æstetiske præmisser, hvor 

funktionalitet, enkelhed og autenticitet tilsidesættes til fordel for forestillingen om den gode 

smag og nye modetendenser (Blumer 1969: 278). Blumer identificerer mode som en intens 

udvælgelsesproces, hvor opfattelsen af god smag blev skabt på baggrund af koder, symboler og 

værdier inden for nye trends. Han karakteriserer dertil de lavere samfundsgrupper som ligeså 

indflydelsesrige som overklassen. Den bubble-up-effekt, som forskellige samfundsgruppers 

indflydelse har på moden, falder godt i tråd hermed. Pointen for Blumer er, at samfundsgrupper 

kommunikerer gennem forbruget. Han ser motivationen bag beklædning som en søgen efter at 

være med på moden. Udover Blumers anskueliggørelse af moden som udvælgelsesprocesser, 

præsenterer han begrebet collective selection, som forklarer hvordan det ikke nødvendigvis er 

de økonomisk stærke samfundsklasser, der dikterer moden. I Blumers collective selection gøres 

der op med trickle-down-teoriens tænkning omkring klassedifferentiering og det faktum, at 
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moden rammer overklassen først. I stedet handler det om at opnå prestige ved at vise, at man er 

med på moden. Fokus er ikke på differentieringen mellem klasser, men evnen til at følge med 

moden. Her uddør det, der opfattes som mode ikke fordi det er dikteret af overklassen, men 

fordi det erstattes af nye modetrends, som er i overensstemmelse med udviklingen inden for god 

smag og stil. 

The fashion mechanism appears not in response to a need of class differentiation 

and class emulation but in response to a wish to be in fashion, to lie abreast of 

what has good standing, to express new tastes which are emerging in a changing 

world. (Blumer 1959: 55).  

Blumer (1969) beskriver her væsentlige forhold som George Simmel (1905) burde have taget 

højde for. Han beskriver fundamentale ændringer om overgangen fra mode som class 

differentiation til collective selection, og centrerer dermed modens mekanismer til en 

selektionsproces med fokus på det kollektive aspekt. I relation til afhandlingen er dette relevant, 

da der drages paralleller til hiphopkulturen og tendensen til at vælge i overensstemmelse med 

gruppen. 

	  

Til sammenligning med Kings influentials, trækker vi også tråde til begrebet cultural 

intermediary, da det er relevant at inddrage i undersøgelsen af modebranchens symbolske værdi 

og fokusset på streetstyle. Derudover bibringer cultural intermediary et centralt element i 

undersøgelserne af den kulturelle produktion, da sådanne personer, også betegnet som 

opinionsledere, konstruerer værdi for andre ved at frame produkter. Gennem positiv framing 

legitimerer opinionslederne slutforbrugerens og andre aktørers meninger om et produkt. 

Opinionslederne befinder sig i en position, hvor de er i stand til at påvirke slutforbrugerens 

mening om et produkt, da de er differentieret indenfor gruppen, qua deres status i branchen. 

Oftest tilfører disse eksplicitte påstande til deres professionelle ekspertise i stil og værdi 

indenfor specifikke kulturelle felter. Opinionslederne er personer, som ikke professionelt er 

beskæftiget med mode, men som på anden vis har indflydelse på modebranchen. Dermed drages 

der paralleller til bubble-up teorien, da den fremskriver lavere klassers indflydelse på moden, 

hvor det før var de højere klasser, som satte dagsordenen i modebranchen. 

	  

Med udgangspunkt i ovenstående gennemgang af væsentlige synspunkter i trickle-teorierne, 

præsenteres nu den empiriske analyse, som sætter disse synspunkter op mod AA forretning. 
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4.2 ANALYSE 

 TRICKLE-TEORIERNE SOM FORRETNINGSSTRATEGI 

Modens sociale dynamikker; trickle-down, bubble-up & trickle-across   

	  

	  

I det følgende undersøges det, hvordan Astrid Andersens designinspiration ses som en trickle-

down-, bubble-up og trickle-across-effekt, hvor udgangspunktet er ovenstående teoretiske 

overvejelser. Først undersøges AA som en trickle-down-effekt, og vi vil forklare, hvorfor 

hendes placering i modebranchen, brugen af celebrities, prissætning og materialevalg er 

bidragende til den måde, hun kommunikerer omkring sit brand. Herefter tages der 

udgangspunkt i Polhemus’ bubble-up-teori, som skal belyse AA’s forbindelse til hiphopkulturen 

og streetstyle-tendenser. Derefter undersøges det, hvorfor denne forbindelse ses som en 

forretningskommunikativ strategi. I forlængelse af bubble-up introduceres opinionsledere og 

collective selection i forbindelse med trickle-across-begrebet. Disse begreber inddrages for at 

analysere gruppementalitetens indflydelse på AA’s forretning, samt for at se på, hvordan man 

gennem opinionsledere opnår forretningsmæssige fordele. 

 

4.2.1 Astrid Andersens design og trickle-down effekten 

For at undersøge de trickle-down-bevægelser, som eksisterer i AA’s designunivers, tages der 

udgangspunkt i hendes karrierestart. Med en uddannelse ved det anerkendte The Royal College 

of Arts i London, blev der tidligt i karrieren skabt opmærksomhed og interesse for hendes brand 

fra modebranchens hierarkiske top. Derudover har den finansielle håndsrækning fra britiske 

talentprogrammer (Fashion East og senest NewGen-sponsoratet), der støttes af Topshop-ejeren 

Philip Green, givet AA mulighed for at slå sig fast i modebranchen som eksklusiv streetwear 

designer (Mchangama 2016). AA-brandet er nået ud til indflydelsesrige personer i branchen. 

AA postede fx på Instagram, den 7. marts i år, et billede af sig selv sammen med chefredaktøren 

for amerikanske Vogue, Anna Wintour, med hashtagget #moment (Bilag 3). Den indflydelse og 
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magt som Anna Wintour har på modebranchen, og den måde modemagasinet Vogue er 

dikterende inden for moden, antyder en trickle-down-effekt, da man gennem magasinet 

inspirerer forbrugerne i en nedadgående bevægelse. Derudover placerer AA sig øjensynligt i en 

form for nutidig overklasse, bestående af velhavende og velansete personer i modebranchen, 

hvilket også er begrundelse for, at hendes designs kan betegnes som en trickle-down-effekt.  

	  

Astrid Andersens brug af celebrities, og deres indvirkning på mainstream moden.  

AA’s arbejde med celebrities er endnu et argument for trickle-down-effekten. Dette skyldes, at 

den karrieremæssige succes som de celebrities hun associeres med, besidder, må anses for at 

smitte af på brandet. De pågældende celebrities associeres med velstand og betragtes som en del 

af samfundets magtfulde og indflydelsesrige grupper. AA bliver forbundet med disse grupper 

når Rihanna fx iklæder sig hendes designs. Som anerkendt popmusiker vil Rihanna i visse 

sociale grupper være opinionsleder, hvorfor forbrugere søger at imitere hendes stil. Den 

kvindelige topmodel Jourdan Dunn er fotograferet med- og sangerinden Miley Cyrus har i 

musikvideoen We can’t stop brugt AA’s designs. De to personligheder har ikke umiddelbart 

forbindelse til hiphopkulturen, men deres brug af AA’s designs må alligevel ses som 

medskabende for trickle-down-effekt, da de indtager roller i den indflydelsesrige sociale klasse, 

som inspirerer mainstreamkulturen og dens modetolkning. Associationen med disse celebrities i 

mainstreamkulturen gør, at AA’s designs rammer bredere. 

	  

Prissætning  

Den tidlige etablering i modebranchen og en uddannelse fra en anerkendt modeskole gør, at AA 

kan sælge vellavet streetwear-beklædning til priser fra 1.500 DKK for en t-shirt til 250.000 

DKK for en pelsjakke. Hun spænder dermed prismæssigt bredt i forhold til andre streetwear-

brands (Stormfashion.dk, Kopenhagen Fur Februar 2015). Det prismæssige aspekt ligger også i 

produktionen af beklædningen, hvor valget af eksklusive materialer som pels og silke ikke er 

usædvanlige. Fx viste AA under modeugen i New York ’Bespoke’ efterårs/vinter 2016-

kollektionen (Bilag 4), at pels var, og stadig er, et af hendes foretrukne materialer, hvorfor ikke 

mindre end 17 styles i pels blev præsenteret. AA præsenterer ofte pels-styles i et miks af teknisk 

veludført design og med de sædvanlige basketball og hiphop referencer. Tilsammen medfører 

materialerne og den tekniske kunnen højere priser, hvorfor den dyreste style i ’Bespoke’ koster 
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omkring 250.000 DKK. (Kopenhagen Fur Februar 2015). Denne prissætning gør, at AA taler til 

et mere velhavende segment, hvor deres køb af AA vil bevirke en trickle-down-bevægelse. 

	  

Astrid Andersens design som conspicuous consumption, conspicuous waste & conspicuous leisure 

Set i lyset af Veblens argumenter for beklædning som element i fremvisningen af velstand, vil 

en pels fra AA til 250.000 DKK fremhæve forbrugerens økonomiske ståsted (Carter 2003: 46). 

Med Veblens tanker in mente, argumenterer vi for, at et køb refererer til conspicuous 

consumption-begrebet, hvor man gennem beklædningen iscenesætter forbruget. En pels fra AA 

bliver købt på baggrund af et socialt behov for at fremvise sin placering i en modemæssig 

kontekst. Der er tale om designer- og luksusvarer, som bliver anset for at være et statussymbol, 

der er prissat så højt, at den almene forbruger ikke har råd. Sænkes prisen på disse designs, vil 

indtjeningen mindskes, og vigtigst i denne sammenhæng, så vil efterspørgslen, ifølge Veblens 

begreb conspicuous waste, falde. AA er placeret i modehierarkiets top, hvilket betyder, at den 

velhavende forbruger vil søge andre produkter, hvis prisen falder, da lavere pris er lig med 

mindre signalværdi. Hvis prisen på AA’s pelskollektioner faldt markant, vil det være tegn på en 

trickle-down-effekt i det prismæssige perspektiv. En anden faktor er conspicuous leisure som 

AA’s snit og materialevalg afspejler. Når man iklæder sig pels, indikerer dét, at man er uegnet 

til hårdt fysisk arbejde. 

Ovenstående eksempler på hvordan AA’s designs kan forbindes med Veblens conspicuous 

consumption, conspicuous waste og conspicuous leisure illustrerer, hvordan samfundets 

velhavende klasse anvender hendes design til signalering af status og klassetilhørsforhold. 

 

Materialet og dets omformulering af beklædningen 

AA’s placering i modebranchens top skyldes til dels hendes fortolkning af hiphopstilen, hvilket 

er en modsætning til de britiske teddy boys’ formulering af de klassiske britiske herresuits, som 

tidligere blev set udfra en bubble-up-bevægelse. 

I stedet for at lade sig inspirere af overklassen som teddy boys’ene gjorde det, lader hun sig 

inspirere af hiphopkulturen som vi betragter som en lavere social gruppe - en bubble-up. På 

samme måde som teddy boys’ene formidler en stil gennem materialer, tillægger AA 

hiphopbeklædningen utraditionelle og eksklusive materialer, som medfører højere priser og 

dermed rammer et mere velhavende segment. Gennem segmentet, som vi antager søger det 
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moderigtige, dikteres det, at materialebruget accepteres i hiphopstilen, hvilket altså er en 

yderligere indikation på en trickle-down-effekt. En supplerende bemærkning til AA’s 

forbindelse med de britiske teddy boys er anvendelsen af det klassiske britiske Linton tweed, 

som præsenteredes i ’Bespoke’-kollektionen: Andersen called upon century-old UK mill Linton 

Tweeds to construct a collection that managed to merge conventional fabrics with 

contemporary menswear (Amarca 2016).  

Dermed blander hun konventionelle materialer med nutidig herremode, og materialets kulturelle 

betydning har indvirkning på den mening som forbrugerne tillægger AA’s designs. 

	  

4.2.2 Astrid Andersen inspiration fra subkulturerne og streetstyle 

Dette afsnit har, med udgangspunkt i Polhemus’ (1994) bubble-up-teori, til hensigt, at analysere 

hvordan bubble-up forbindes med AA’s designinspiration. Ifølge Polhemus’ bubble-up-teori får 

etablerede designere inspiration fra elementer eller personer i subkulturerne (Polhemus, 2007: 

227). Derfor undersøges forbindelsen mellem hiphopcelebrities og AA som en bubble-up-

effekt. Dernæst anvendes bubble-up-forklaringen til at forklare, hvordan gadebilledet er en 

inspirationskilde for store modehuse. Streetstyle er blevet allemandseje og bybilledet er i dag 

inspiration for mange etablerede designere, herunder AA. 

	  

AA’s referencer til hiphopkulturen er mange. Selv udtaler hun; hip-hop is a part of my 

generation’s identity; it’s a major part of my identity, (Holmlund 2015). Hiphoppens 

betydningsfulde del af AA’s designunivers tydeliggøres gennem personrelationer i 

hiphopkulturen, hvor hendes menswear rammer en tidsånd, der smelter street, hiphop og 

couture sammen (Ernst 2014). Kombinationen er blevet bemærket i de rigtige miljøer, som 

afspejles ved, at to af hendes fremtrædende inspirationskilder og samarbejdspartnere er A$AP 

Ferg og A$AP Rocky, som begge er en del af rap-fællesskabet A$AP Mob.  

Harlem-hiphopartisten A$AP Ferg og AA har, siden han agerede kampagnemodel for hendes 

Topman-kollektion, haft et nært venskab. De har arbejdet sammen om en Kung Fu-inspireret 

film, hvor A$AP Ferg optræder iklædt AA’s asiatisk-inspirerede forår/sommer 2016-kollektion. 

A$AP Rocky og AA har en lang historie sammen, som startede, da A$AP Rocky lånte tøj til et 

pladecover. Sidenhen har de sammen kreeret en specialdesignet pels til A$AP Rocky. 
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Pelsfrakken blev lavet, da A$AP Rocky var på udkig efter et specialdesignet item fra AA (Ernst 

2014). Ifølge AA er de det perfekte match:  

Det er sjældent, at man oplever et match, der er så rigtigt. Når man har lavet en 

ting så specifikt til et andet menneske, er det bare så fedt, når man rammer plet. 

Han var meget glad for den. Den ramte fuldstændig spot on (Kopenhagen Fur 

Februar 2014). 

Ved at iklæde rappere som A$AP Ferg og A$AP Rocky, rammer hun personer, som lytter til 

deres musik. Fans vil gå klædt som A$AP Rocky og automatisk acceptere den stil som AA 

repræsenterer.  

	  

Ovenstående brug af hiphopartister kan forklares ved en bubble-up-effekt, da A$AP Ferg og 

A$AP Rocky fremstår som medlemmer af den hiphopkultur, hvori hiphopmusikken opstod. De 

er en del af denne kultur, på trods af deres succes og velstand, hvorfor det kategoriseres som en 

bubble-up-effekt når AA henter inspiration hos lavere liggende klasser i samfundet, da hun selv 

med sin succes er placeret i det højere liggende samfundslag. 

	  

Udover inspirationen fra A$AP Rocky og A$AP Ferg, inspirerer spændingsfeltet mellem 

individ og gruppe AA, hvorfor hun også lader sig inspirere af Wu-Tang Clans musik og 

fællesskab:  

Jeg har altid været fascineret af Wu-Tang på det grundlag, for de kan det med at være 

individuelle artister, men når de så er sammen, så sker der bare et eller andet mega 

vildt. Hvis jeg nogensinde fik lov til at klæde Wu-Tang på, ville det være for meget for 

mig... Så ville jeg få ultimativ præstationsangst. (Madsen 2014). 

Videre fortæller hun i et interview til Complex.com: 

Well, Wu-Tang is definitely a constant for me. For this summer’s show, we played an 

acapella of “C.R.E.A.M.” It was so good, I really loved it actually. It was first an 

acapella version and then it went into an instrumental. Then, at the end, we played the 

full song. I think for me it’s just the way that they interact as a group. For me it’s a style 

reference as well. (Harris 2013). 

	  

Samarbejdet og den indbyrdes inspiration mellem hiphopartister og AA’s brand er tegn på en 

bubble-up-effekt, hvor inspirationen fra individer i rap-fællesskaber, som A$AP Mob og Wu-
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Tang Clan, relateres til Polhemus’ argumenter for, at etablerede designere finder inspiration i 

subkulturerne (Polhemus 2007). Samarbejderne er en del af forretningsstrategien, hvor 

anerkendte hiphopartister rammer de grupper, som stemmer overens med hendes designunivers. 

 

Streetstyle 

AA og den danske butik Storm gik i 2013 sammen om en capsule-kollektion. Heri allierede AA 

sig med en af de mest populære og fotograferede streetstyle personligheder, Ian Connor. Den 

selvudnævnte ’king of youth’ agerer model for kollektionen, sammen med Left Brain fra det 

amerikanske rap kollektiv Odd Future (Staff 2013). Hermed forbinder AA sig med Ian Connors 

streetstyle-inspirerede beklædning, hvorfor der argumenteres for en bubble-up-effekt. Et andet 

eksempel på forbindelsen mellem brandet og streetstyle-personligheder er den anerkendelse, 

AA giver betydningsfulde modepersonligheder, der iklæder sig hendes designs. Således hylder 

hun på sin Instagramprofil den danske chefredaktør på Office, Simon Rasmussen, for at iføre 

sig en af AA’s pels kreationer. Her tilføjer hun teksten; @simonrasmussen in achieve bespoke 

fur. miss u <3. Samme billede har Simon Rasmussen lagt på hans egen Instagramprofil (Bilag 

5). 

	  

Udover en bubble-up-effekt eksemplificeres AA’s brug af celebrities ved en trickle-across-

effekt, hvor kendte agerer opinionsledere for sociale grupper i samfundet. Fx er A$AP Ferg og 

A$AP Rocky en del af et rap-fællesskab, hvor de er opinionsledere for gruppen. Stilen bliver 

indenfor denne gruppe en collective selection, som medfører, at forbrugerne søger kopiering af 

stilen med ønsket om at opnå samme status som hiphopartisterne. Det, at hun vinder frem hos 

hiphopartister og kendte streetstyle-personligheder, opfatter vi som en del af hendes 

kommunikationsstrategi. I og med, at hiphop gennemgik en kommercialisering i 80’erne og 

90’erne, rammer hun, med sit valg af celebrities, bredere forbrugergrupper. Gennem celebrities, 

som A$AP Ferg, A$AP Rocky, Ian Connor og Simon Rasmussen, der alle stemmer overens 

med det image som AA ønsker at skabe, når hun ud til de forbrugere som deler interessen for et 

af designets væsentligste elementer - hiphop. 

	  



 
 
Anja Pallesen & Maria Johnsen Copenhagen Business School 1. juni 2016 
 
 

	  

44 af 204 

4.2.3 Opinionsledere som forretningskommunikation 

Den anerkendelse som kunstneriske personligheder får, relateres til den måde de agerer på som 

opinionsledere. Personer, som gennem deling af billeder, beklædning og historier formår at 

influere og inspirere bestemte samfundsgrupper, ses i relation til streetstyle-bloggere som 

formidlende led mellem brand og designere (Engholm & Hansen-Hansen 2013: 146). I 

ovenstående eksempel bliver forbrugerne påvirket af Simon Rasmussens stil, og her dannes 

efterligningsdynamikker, hvilket også blev påpeget af Stephanie i vores interview med hende: 

Hvis en blogger eller en medieperson ligger noget bestemt op, på en bestemt måde, med 

en bestemt opstilling kopierer følgerne det. Så et brand skal bruge de her personer og 

influencers til at påvirke forbrugerne. ”Nå men nu står jeg her i LA op af den lyserøde 

væg” jamen så gør forbrugerne det også når de kommer til LA. (Bilag 6). 

	  

Et andet eksempel på opinionsledernes indflydelse på forbrugerne er nedenstående, som 

underbygger antagelsen om, at forbrugerne finder inspiration hos indflydelsesrige personer, og 

derefter kopierer stilen hos dem, for at opnå samme status: 

Så er der forresten også det med at de unge er vilde med Peter Falktoft. Hver gang han 

har lagt et instagram-billede op, spørger folk inde på diverse Facebookgrupper om de 

kan identificere det tøj han har på, så de selv kan gå ind og finde det. Men det er mest 

de yngre der gør det. (Bilag 7). 

I eksemplet ses altså en forbindelse mellem gruppen og opinionslederen, som her er Peter 

Falktoft. Ifølge Blumer handler det om at opnå prestige ved at fremvise, at man er med på 

moden, hvilket de unge drenge opnår ved at kopiere Peter Falktofts stil. Her agerer Peter 

Falktoft opinionsleder for de unge drenges collective selection. Ovenstående illustrerer, hvordan 

AA anvender streetstyle for at opnå autenticitet omkring sit brand. Det gøres kun ved at benytte 

sig af troværdige opinionsledere, fx streetstyle-bloggere, som kan markedsføre og hype hendes 

produkter. Den hype som produktet tilføres gennem opinionslederne, leder os videre til det 

faktum, at underfinansierede unge forbrugere søger hypen i så høj grad, at prisen på produktet er 

underordnet. 
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Hype fremfor alt 

Et andet interessant perspektiv på denne analyse er, at selvom AA prismæssigt henvender sig til 

samfundets højere klasser, så vælger underfinansierede studerende stadig at købe hendes 

designs. Et eksempel herpå er vores informant, Thomas, som er studerende, men alligevel 

vælger at købe designs, som prismæssigt ligger langt over, hvad man forbinder med en 

studerendes rådighedsbeløb. I interviewet stillede vi Thomas spørgsmålet; kunne du finde på at 

købe en AA t-shirt til 2000 kr, på grund af det image det giver at klæde sig i AA, hvis ja, 

hvorfor?, hvortil han svarede: 

Jeg er ikke meget for at sige det, men ja det kunne jeg vel egentlig godt. For det meste 

vælger jeg hvad jeg synes er fedt og passer til min stil. Men jeg må indrømme at jeg 

nogle gange vælger efter mærket i nakken. Jeg har før brugt omkring 3000 på en t-

shirt, det var en Givenchy med rottweiler print. Har også et par AA t-shirts derhjemme, 

men nogle af dem har jeg købt på Trendsales, der er det nemlig muligt at købe de mere 

almindelige styles til billigere penge (Bilag 8). 

	  

Med ovenstående citat in mente kan der argumenteres for, at det er modeinteresserede personer, 

som investerer i AA’s designs, hvorfor der i højere grad er tale om collective selection.  Det 

handler for Thomas om prestige som han viser gennem hans Givenchy eller AA t-shirts. Først 

når en hypet beklædningsgenstand eller trend i samfundet går af mode, skifter han til noget 

nyere og mere moderigtigt. Nedenstående citat illustrerer dette, da vi uddybede spørgsmålet til 

de omtalte t-shirts: 

Jeg har solgt ret mange sneaks videre, men faktisk, ja det er lidt sjovt, så har jeg solgt 

den Givenchy t-shirt jeg lige har fortalt om. Men det var fordi jeg så flere steder på 

ebay at den blev solgt til overpriser, så derfor skyndte jeg mig at få den solgt inden 

hypen går af den. (Bilag 8). 

	  

Det er ifølge vores informant, Jack, hypen, som er afgørende faktor for, om man køber AA’s 

designs. I vores interview med Jack gik han op i, at de unge var ødelæggende for markedet:  

Topman x AA blev rykket væk af de unge, måske skyldes det prisen, men ved ikke 

hvorfor. De unge er alligevel ligeglade med prisen, så længe det er overhypet. Og 

topman-kollektionen var der mange der købte bare for at sælge det videre.  

(Bilag 7). 
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Ud fra ovenstående citat kan der argumenteres for, at prisen i nogen grad er ligegyldig, hvis 

pågældende brand og beklædningsgenstand er hypet. Hertil uddyber Jack, at man gennem hypet 

beklædning søger et ‘modefællesskab’, som primært findes i Danmarks større byer: 

De går også i dyre high-end mærker - det har jeg mest set i København og Århus. Det 

er ikke ligeså udbredt ude i provinsen (Bilag 7). 

	  

De ovenstående citater underbygger, at hypet beklædning, som passer i sociale grupper, skal 

erhverves for enhver pris. Vi konkluderer på den baggrund, at der er tale om både trickle-down, 

hvor de unge søger det som de højere sociale ‘modegrupper’ besidder - og collective selection, 

hvor de unge vælger ud fra gruppens stil. Derudover argumenteres der for, at selvom AA 

rammer det økonomisk stærke segment med hendes pelsdesigns, så rammer hun image- og 

brandmæssigt en gruppe i samfundet, som ikke råder over samme økonomi som ’overklassen’, 

men som, på trods af prisen, stadig køber hendes designs. 

	  

4.2.4 Forbrugerne snobber nedad 

Bubble-up-bevægelsen ses i forhold til forbrugerne, når de vælger et design for at identificere 

sig med de underprivilegerede. De vælger det mainstream design, der lader sig inspirere af 

subkulturer, for at signalere tilhør til en samfundsgruppe, hvor der fokuseres på ikke at ligne 

mainstreamkulturen. Hiphop er blevet accepteret som en del af mainstreamkulturen, noget 

80’ernes og 90’ernes kommercialisering har haft indvirkning på. Derfor rammer AA også 

bredere i sine designs end hiphopkulturen. I dag inspirerer hiphopstilen til nye modestrømninger 

og den tilpasses nye kontekster, som ofte står i direkte kontrast til dens oprindelse. Ifølge 

McCracken (1996) giver kombinationen af forskellig beklædning en dobbelt styrke, hvorfor den 

hiphopstil vi ser i dag, er mere inspireret af mainstreamkulturen i form af strammere silhuetter 

og jakkesæt. I 80’erne var hiphopstilen præget af oversize beklædning og prints. 

	  

4.2.5 Hiphopartister - nu som designere  

Hiphopinspireret beklædning har udviklet sig til en succesfuld forretning, som afspejles i den 

måde design og rapmusik er smeltet sammen. Som nævnt i afhandlingens indledning ser man i 

dag, at etablerede brands benytter sig af celebrities med forbindelse til hiphopkulturen. Her har 
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fx Nike, Adidas, Vans og Reebok indgået samarbejde med artister om sneaks- og 

tøjkollektioner. Her kan nævnes Pharell Williams for Adidas, Kanye West for Adidas, Kendrick 

Lamar for Reebok, Rihanna for Puma, Pusha T for Adidas, Big Sean for Adidas, Drake for Nike 

Jordan, A$AP Ferg for Adidas og Odd Future for Vans mfl. (Adidas.com, Nike.com, Vans.com, 

Reebok.com, Puma.com). 

Det er altså tydeligt, at flere og flere benytter sig af personer med relation til hiphopkulturen. 

Også brands, som ikke hører under sportsbrands, benytter sig af den marketing, og det image 

som en hiphopartist medfører (Holmlund 2015). Kanye Wests debutkollektion for franske APC 

blev hurtigt udsolgt. A$AP Rockys støtte til Hood by Air har boostet brandets profil. Pharell 

Williams t-shirt-linje for japanske Uniqlo vises overalt på reklametavler. Overalt benytter 

brands sig af hiphopartister. Selvom hiphopartisterne ikke er direkte involverede i brandet, er 

deres indflydelse tydelig (Holmlund 2015). Givenchys print-t-shirts og  sweatshirts, der blev 

båret af folk som A$AP Rocky, Jay Z, Waka Flocka, Big Sean and Pusha T, har været et 

massivt hit, hvilket har gjort, at det parisiske brand er blevet et at de mest indflydelsesrige inden 

for herremode. AA udtaler i den forbindelse: 

A lot of hip-hop icons push an agenda to care about how you dress...They have made 

people care about labels in the way you would care about a sports team, which is 

amazing, because you choose your team from a very personal point of view (Holmlund 

2015).   

Gordon Richardson, som er kreativ direktør for Topman, pointerer yderligere den verserende 

indflydelse som hiphopmusik har på mode: The genre inspires a dress code that is unapologetic 

and confident in its stance, and one that resonates with a fashion audience big on sportswear 

and brand recognition (Holmlund 2015). 

	  

Kanye West er gået skridtet videre og agerer nu selvstændig designer. Han står bag 

kollektionerne Yeezy season 1, 2 og 3. I Kanye West Yeezy season 3 præsenterede han det 

længe ventede album, Life of Pablo, akkompagneret af hele Yeezy season 3 tøjkollektionen i 

Madison Square Garden til modeugen i New York. Gennemgående for Kanye Wests 

kollektioner er hiphopreferencer i et afstemt farveunivers - til høje priser. Opmærksomheden på 

denne kollektion var enorm. Ikke mindre end 20.000 mennesker var til stede for at overvære 

modeshowet, og også online var der millioner, der kiggede med gennem Tidal live stream 

(William 2016). Denne opmærksomhed på Kanye Wests kollektioner har affødt en del kopier, 
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senest er Zara blevet kritiseret for at lave beklædningsgenstande, som ligner til forveksling 

(Bilag 9). Det faktum, at Zara vælger at kopiere Kanye Wests kollektioner antyder, at 

mainstreamkulturen accepterer de hiphoptrends som han formidler gennem beklædningen. 

Modebranchens kopiering er både elsket og hadet. Nogle mener, at det er det ultimative 

kompliment, mens andre lader sager om kopiering gå rettens vej (Brix 2014). 

	  

Når trends kopieres, bliver trends accepteret 

Hiphopbeklædning er i dag et symbol på velstand, og netop statussymboler er, ifølge Veblen, en 

essentiel motivation for at købe beklædningen. Sådanne symboler hos overklassen bliver 

kopieret af lavere klasser i ønsket om at opnå samme status. Ligeledes kopierer highstreet-

mærkerne de succesrige designeres styles. 

AA blev i 2014 kopieret af Moss Copenhagen, hvor en t-shirt med tryk til forveksling lignede 

AA’s logo. Ligheden blev bemærket af vores informant, Virgil, som oprettede et 

facebookopslag den 27. marts 2014 med et billede af en mannequin i Moss Copenhagen t-

shirten, med teksten: Really Moss Copenhagen? (Bilag 10). 

Facebookopslaget belyser dermed, hvordan et highstreet brand, som Moss Copenhagen, 

kopierer stilen hos et etableret high-end brand. På den baggrund er der tale om et cyklisk forløb, 

hvor der både sker en trickle-down- og en bubble-up-proces.  

Vi betragter kopieringen af AA som en del af modebranchen:  

Ok, we feed off of these small guys...we survive when other people generate some 

kind of creativity that we can take things from or borrow from, which is totally 

what fashion is about. I have no problem with that (Harris 2013).  

Det at efterligne elementer hos etablerede designere, som Moss Copenhagen gjorde, betyder, 

ifølge designeren Anne Sofie Madsen, at man er med til at skabe moden: I virkeligheden 

betyder det at blive kopieret, at man er med til at skabe moden (Brovall & Hjortshøj 2013). På 

den baggrund argumenterer vi for, at AA’s design er modeskabende, hvorfor det også er blevet 

accepteret i mainstreamkulturen. Stopper mainstreamkulturen med at kopiere AA vil hun, som 

modeskaberen Elsa Schiaparelli beskrev, ikke længere være lige så betydningsfuld i 

modebranchen, hvilket dette citat påpeger: Det øjeblik andre stopper med at kopiere dig, 

betyder det, at du ikke længere er god nok eller ny nok (Brovall & Hjortshøj 2013). 

Til spørgsmålet om, hvad vores informant Jack tænker, hvis han ser et par uægte Kanye West 

Yeezy Boosts svarede han: 
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Jeg kigger da, fordi jeg ved hvad det er, og ved hvad folk har betalt for dem, men det er 

ikke sådan, at jeg synes det er skide fedt - også fordi der er så mange fake af dem, og 

det er det værste. Fake er lig med loose-loose, fordi folk der kender skoen, de kan godt 

kende en fake, og folk der ikke kender til skoen, de er faktisk bare ligeglade. Du vinder 

ikke på nogen måde ved at tage et par fake på, forstår du hvad jeg mener? (Bilag 7). 

	  

Modehuse som Burberry, Tom Ford og Tommy Hilfiger har gjort op med tendensen, hvor de 

store modehuse længe forud for deres modeshows promoverer showet. Det betyder, at de gør op 

med det etablerede modesystem, hvor kollektionerne først rammer butikkerne seks måneder 

efter, at de vises på catwalken. De går ind for see now, buy now, hvilket, ifølge Burberrys 

chefdesigner, Christopher Bailey, muliggør, at kunderne kan købe kollektionen straks efter 

showet. På den måde mister de ikke interessen for populære designs i kollektionen. Denne 

tendens er dårligt nyt for highstreet-kæderne, som i deres masseproduktion ofte tager 

udgangspunkt i modehusenes trends. De seks måneder som kunderne ventede på at 

kollektionen, kom highstreet-kæderne til gode, da de kunne dække kundernes behov straks 

efter, at kollektionerne blev vist til de internationale modeuger. Hvis alle de store modehuse 

vælger at følge see now, buy now, mister highstreet kæderne højst sandsynligt forspringet, og 

muligheden for, at kunderne køber originalen er dermed større (Silver 2016, Collatz 2016: 83). 

	  

4.2.6 Gruppementaliteten  

AA arbejder med værdier som tilhørsforhold, gruppementalitet og fællesskab. 

Gruppementaliteten, som især findes i hiphopkulturen, har stor betydning, når AA designer 

beklædning, hvilket især kommer til udtryk i hendes shows. Her går modellerne ofte i 

grupperinger eller små hold og Virgil, som var model under AA’s første show, påpeger dertil, 

hvor væsentlig en del gruppementalitet er i AA’s designunivers: 

...når du ser modeshowet, altså det første som vi lavede, gik vi som et hold og det andet 

foregik i et træningscenter. Det er jo grupperinger hele tiden, hvilket netop gør at man 

føler sig som et team, som squad, som et hold, når man er en del af AA også blandt os 

modeller. (Bilag 2). 

	  



 
 
Anja Pallesen & Maria Johnsen Copenhagen Business School 1. juni 2016 
 
 

	  

50 af 204 

Som nævnt tidligere inspireres AA af spændingsfeltet mellem individ og gruppe, hvorfor design 

referencer for gruppementalitet ses i hendes modeshows, kampagnebilleder og design. Det 

forbrugerne får, når de køber AA’s design, er følelsen af at tilhøre en bestemt gruppe - en 

modegruppe. AA søger at skabe et univers, hvor medlemmerne opnår tilhørsforhold til hinanden 

gennem designet. I den forbindelse udtaler A$AP Ferg: It was so dope. We were both the 

biggest youth groups in hiphop, I guess, but that finally got us together and it just so happened 

to be through her platform (Collins 2015). A$AP Ferg beskriver her AA’s ønske om, at skabe 

en fælles referenceramme og en gruppementalitet omkring sit brand. Denne gruppementalitet er 

ikke kun bygget op omkring hiphopkulturens gruppementalitet. Også basketball er en essentiel 

del af holdånden. 

 

Basketball inspirationen - holdet 

AA’s inspiration fra basketball forklares med sportens gruppementalitet. Basketball er en 

holdsport, en gruppe af personer med samme interesse, som bliver bedre gennem hinanden. 

AA’s fascination af denne sport illustreres i hendes designs, men også på hendes 

Instagramprofil. Her har hun postet et billede af sig selv, sammen med to basketballspillere, 

begge iført AA t-shirts i en sportshal på Nørrebro i København (Bilag 11).  

Basketball er en holdsport, som trækker på subkulturens gruppeelementer, hvilket AA søger, at 

hendes kollektioner skal udtrykke. Her påpeger hun: 

It’s a sport where they are a team, and the team spirit is so visible there, but it’s also 

like a one man’s game at the same time. It’s about playing up to each other and making 

one person shine. I love that whole mentality around that, they’re not afraid to shine, 

and they’re not afraid to give room to make this other person really just go for it. At the 

same time when they're lined up, they’re uniform, and there’s something really 

powerful in that. (Harris 2013). 

 

	  

Forbindelsen mellem cultural intermediaries og trickle teorierne 

I forlængelse af ovenstående kan påvirkningen fra cultural intermediaries refereres til AA og 

hvordan disse påvirker bestemte grupper i samfundet til at acceptere en bestemt stil. På 

baggrund af sociale- og kulturelle værdier danner forbrugerne egne meninger om et produkt, 
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som kan være i modstrid med producentens tiltænkte mening. Beklædningsgenstande kan fx 

anvendes til at signalere velstand, selvom designeren bag oprindeligt havde tiltænkt noget andet. 

I denne sammenhæng er det især gruppekulturens adfærdsmønstre og symbolske 

identitetsdannelse, som, sammen med etnicitet, seksualitet, social klasse og nationalitet, spiller 

en væsentlig rolle for individets mening om produktet. Det er væsentligt, i forlængelse af 

subkulturernes indflydelse på identitetsdannelsen, at undersøge cultural intermediaries’ - 

kulturelle formidleres – rolle, samt hvordan de forbindes med trickle-down- og bubble-up-

teorierne. Typisk får disse cultural intermediaries inspiration fra samfundets minoritetsgrupper, 

hvor inspirationen omdannes til produkter, som sælges videre til den samfundsgruppe, hvor 

inspirationen oprindeligt kom fra. Ideen om at omdanne stil og beklædning og sætte det ind i en 

cyklus, kan linkes til trickle-down og bubble-up, da det stemmer overens med ideen om, at 

sociale grupper benytter synlige beklædningssymboler til at differentiere sig fra andre sociale 

grupper i samfundet (Engholm & Hansen-Hansen 2013: 152).	  
	  

4.2.7 Delkonklusion 

Astrid Andersen bruger sin placering i hiphopkulturen i brandingen af sin virksomhed. Gennem 

eksklusive designs i materialer som pels og silke rammer hun modebranchens hierarkiske top, 

hvorfor vi argumenterer for, at der er tale om en trickle-down-effekt. Forbrugernes anvendelse 

af AA’s design i deres personlige kommunikation af status og klassetilhørsforhold understøttes 

af Veblens conspicious consumption, waste og leisure. Her pointeres det, hvordan velhavende 

forbrugere anvender AA’s designs til at udtrykke status og velstand, hvilket er kendetegnet ved 

en trickle-down-bevægelse.  

Som forretningsstrategisk element benytter hun sig af anerkendte celebrities indenfor 

hiphopkulturen, som ved at iføre sig hendes designs, agerer opinionsledere for hendes brand. 

Inspirationen som hun opnår gennem disse celebrities, betegner vi som en bubble-up-effekt, da 

samarbejdet og den indbyrdes inspiration mellem  hiphopartister og AA’s brand, er en 

indikation herpå. Gennem arbejdet med eksempelvis A$AP Ferg, A$AP Rocky, Ian Connor og 

Simon Rasmussen opretholder hun en autenticitet omkring designet, da disse viser deres 

anerkendelse af hendes brand på de sociale medier. Når ovenstående celebrities ifører sig 

hendes design, skabes en hype omkring hendes brand, hvilket får unge underfinansierede 

forbrugere til at søge hypen. Gennem trickle-down kan det forklares, hvordan de unge søger 
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attraktive modegruppers stil, hvilket de gør gennem en collective selection, hvor de vælger ud 

fra gruppens stil, som bestemmes af opinionslederen. AA rammer den økonomisk stærke 

målgruppe med sine pels-designs, mens hun image- og brandmæssigt rammer en gruppe i 

samfundet, som ikke råder over samme økonomi som overklassen, men som på trods af prisen 

stadig køber hendes designs. 

I markedsføringssammenhæng betyder denne association, at AA bliver forbundet med 

mainstreamkulturen, hvilket bevirker, at hun rammer et bredere segment. Dette er i 

massemarkedsføringen en positiv ting, men vi vil dog argumentere for, at det strider mod AA’s 

brandidentitet. AA rammer en smal gruppe i mainstream-samfundet, men bredt i modebranchen, 

da hun omgiver sig med folk, som respekterer hende for at være tro mod sine designreferencer. 

Hiphop er blevet accepteret som en del af mainstreamkulturen, hvorfor AA også rammer 

bredere i sine designs, end kun medlemmerne af hiphopkulturen. På baggrund af trickle-

teorierne argumenterer vi for, at de subkulturelle modetendenser og forbrugernes 

selviscenesættelses er en del af AA’s ’skjulte’ kommunikationsstrategi. 
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KAPITEL 2: CRANE & BOVONES FEM ANALYSETILGANGE  

4.3 MODE & BEKLÆDNING SOM MATERIEL KULTUR 

undersøgelse af sammenhængen mellem brand, subkultur og forretning 

 

 

Introduktion 

Følgende afsnit bygges op omkring Crane og Bovones (2006) Approaches to material culture: 

The sociology of fashion and clothing, hvori de præsenterer fem tilgange til analyse af symbolsk 

værdi i materiel kulturen. Vi applicerer Crane og Bovones fem tilgange for at undersøge, 

hvordan et brand (Astrid Andersen) vinder stor markedsudbredelse ved at fokusere på en 

mindre, og mere afgrænset, social gruppe i samfundet. Denne analyseramme er velegnet, da 

Crane og Bovone i deres analysetilgange har fokus på subkulturers indvirkning på mode. 

Analyserammens variation af teoretiske tilgange har til formål at skabe en sammenhængende 

analyse, hvor man ved at undersøge modebeklædning fra et perspektiv, som tager udgangspunkt 

i de symbolske værdier, gør det muligt at inkorporere mode, beklædning og hiphopkulturens 

centrale problemstillinger. Dermed bidrager analyserammen til det, som ofte mangler i 

modeforskningen; mening, produktion, kommunikation, forbrug og tværnationale 

sammenligninger (Crane & Bovone 2006: 330). Udover dette, er analyserammen velegnet, da 

den har fokus på, hvordan et modebrand kan forbindes med en subkultur. Her er en central del, 

at de fem tilgange alle skal indgå i forretningen, for at forbindelsen mellem brand og subkultur 

lykkes. Der er derfor tale om en alignment model, hvor overensstemmelsen mellem de fem 

punkter er essentiel. 

 

På samme tid kan Crane og Bovones fem analysetilgange til modeforskningen af materiel 

kultur, bidrage til de kultursociologiske tilgange, teorier og empiriske studier, som relaterer til et 

bredt område for kulturelle goder, objekter og artefakter, som er udbredte i nutidens samfund 

(Crane & Bovone 2006: 330). Udover dette giver de fem tilgange værdifuld indsigt i den måde 
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som nationale forskelle bliver vedligeholdt eller udvisket i en æra af dynamisk økonomi og 

kulturel globalisering. 

 

Vi tager derfor udgangspunkt i følgende fem tilgange af Crane og Bovone som vi navngiver 

således, at det har forbindelse til afhandlingen og dens problemstilling: 

 

1. Hiphopkulturens referenceunivers 

Analyse af hiphopkulturens referenceunivers  og symbolske værdier som en del af 

meningsdannelsesprocessen.  

2. Tværnationale referencerammer som skabes på baggrund af fælles forståelige symbolske 

værdier 

Analyse af beklædningens tværnationale sprog og de nationale forskelle i subkulturen. 

3. Overførsel af hiphopkulturens symbolske værdier til beklædningen  

Analyse af hvordan symbolske værdier forbindes med AA gennem kollektive 

aktiviteter, og hvordan disse overføres til produktet. 

4. Astrid Andersens kommunikation af symbolske værdier til forbrugerne 

Analyse af hvordan symbolske værdier indgår i kommunikationen omkring AA, og 

hvordan billede og tekst i medierne er med til at skabe forståelse hos forbrugeren. 

5. Forbrugernes deltagelse og respons på de symbolske værdier i designet 

Analyse af de symbolske værdier som forbrugerne tillægger den materielle kultur samt 

responsen på værdierne tillagt den materielle kultur af designeren. 

 
 

Disse fem tilgange udpeger brede felter, ud fra hvilke vi har udviklet en mere præcis forståelse, 

ved at inddrage yderligere begreber indenfor mode- og subkulturforskning. Derfor inddrages 

der, under hver af Crane og Bovones fem tilgange, fremtrædende teoretikere, hvis teorier og 

begreber har til formål at uddybe og supplere disse tilgange. Dermed er den supplerende teori 

behjælpelig med forståelsen i den videre analyse. På baggrund af dette, inddrager vi 

modeteoretikere som Alison Lurie, Ken Gelder, Grant McCracken, Roland Barthes, Thorstein 

Veblen, Erving Goffman og Ida Engholm & Erik Hansen-Hansen mm. 
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4.3.1 ANALYSETILGANG 1:  

HIPHOPKULTURENS REFERENCEUNIVERS 
	  

	  

Crane og Bovones første tilgang: Analyses of ”meaning-making processes”, such as analyses of 

“texts, discourses, symbols, cognitive maps, and cultural repertoires” that are central to the 

study of cultural sociology, including changes in the meaning conveyed by these texts over time 

berører analysen af den kultursociologiske meningsdannelsesproces i subkulturer (Crane og 

Bovone 2006: 321). Denne analysetilgang belyser den subkultur og det referenceunivers, hvori 

de symbolske værdier opstår. Her er den subkulturelle beklædning essentiel, da den bidrager til 

forståelsen af, hvordan beklædningens symbolske værdier associeres med sociale identiteter, der 

udtrykkes gennem individet (Crane & Bovone 2006: 321). Beklædningen fremmer den sociale 

kontakt, hvor et grundlæggende vilkår for at dette lykkes er, at semantikken skal være forståelig 

hos observatøren. Derfor skal medlemmernes beklædning i en subkultur være forståelig for 

omverdenen, således at fejlfortolkning undgås. En fejlfortolkning skaber, ifølge Crane og 

Bovone, en forvrænget forståelse af de værdier som den sociale identitet associeres med.  

Crane og Bovones første tilgang bruges altså til at undersøge hvilke symboler hiphoppen 

anvender i meningsdannelsesprocessen. I undersøgelsen  af dette, synes det essentielt at 

illustrere de ændringer i modebilledet som subkulturelle tendenser har haft indvirkning på 

(Polhemus 1994: 6). I forhold til meningsdannelsesprocessen bidrager den subkulturelle 

beklædning til forståelsen af de symboler, som associeres med specifikke sociale identiteter, og 

til hvordan medlemmerne af en subkultur ændrer opfattelsen af beklædningens symboler over 

tid (Crane og Bovone 2006: 321). 
 

I den teoretiske gennemgang fokuseres der på tilslutningen til en subkultur som en løsning på 

sociale problemer. Dette udgangspunkt bruger vi til at undersøge de symboler som 

hiphopkulturen forbindes med. I forlængelse heraf analyseres det, hvordan hiphopkulturen 

forbindes med den tidligere subkulturforskning, hvor arbejderklassens løsninger på sociale 

problemer blev set som et symbolsk modspil til fagbevægelse, solidaritet og klassekamp. 

Derudover inddrager vi professor Ken Gelders (2007) narrativer, hvor hiphopkulturens 
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narrativer, i form af specifikke karaktertræk, anvendes til at forklare, hvilke symboler 

hiphopkulturen forbindes med. 
 

Selvom vores syn på subkultur er præget af en nutidighed, hvor man anser individets søgen efter 

det subkulturelle som noget, der gøres for individets egen skyld, findes det alligevel essentielt, 

at inddrage subkulturstudier fra 1930 og frem til -80’erne. Dette gør vi, da empiriindsamlingen 

peger i retning af beklædning og musik som løsningsformer, hvilket, i vores empiri, 

eksemplificeres gennem det dansk/iranske brand, MUF10 og den iranske rapper, Sivas. 

Slutteligt analyseres hiphopstilens autencitet og opgøret med det rene hiphop æstetiske udtryk.  

 

4.3.1.1 Subkulturers historiske udvikling og arbejderklassens symbolske løsninger 

Allerede i 1928 nævnes subkultur for første gang af Chicagoskolen i forbindelse med sociale 

problemers sociologi (Jensen 2010: 5). Dog er begyndelsen på en egentlig teori om subukultur 

startet med amerikaneren, Albert K. Cohens, Delinquent boys fra 1955. I 1950’erne var de 

kulturelle inklusions- og eksklusionsmekanismer relativt simple. Siden er udviklingen gået i en 

mere kompleks og demokratisk retning, hvor sociale grupper med afvigende tendenser fra 

mainstreamkulturen er blevet mere synlige. Det ses bl.a. ved sociale grupper som immigranter, 

homoseksuelle og arbejderklassen, der gennem løsninger har dannet subkulturer. I forlængelse 

af dette anser Cohen subkulturer som løsninger, hvilket han belyser gennem unge mænd fra 

arbejderklassens anstrengelser for at leve op til de højere sociale klassers kriterier og standarder 

(Jensen 2010: 5). Mændenes løsning findes i tilhørsforholdet til subkulturer, da de her har 

mulighed for at opnå højere status (Jensen  2010: 5, Cohen 1955: 140). 
 

Den amerikanske subkulturteori blev udfordret af de britiske kulturteorier som en del af 

1970’ernes Birminghamskole (senere CCCS). Her betragter man, ligesom Cohen, subkulturerne 

som en symbolsk repræsentation af konflikter hos arbejderklassens unge i sammenstødet med 

middelklassen. Derudover undersøgte Birminghamskolen grundlaget for de unges kulturelle 

udtryksformer i forbindelse med familie, skole, fritid, kropssprog, stil, musik og mode (Jensen 

2010: 5). 

Birminghamskolen er siden blevet kritiseret for ikke at rette tilstrækkelig opmærksomhed mod 

misogyni, homofobi og problematiske maskulinitetsformer i de subkulturer, man studerede. 

CCCS-teoretikerne kritiseres for ikke at være fyldestgørende i teoretiseringen af race og 
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etnicitet (Jensen 2010: 5), og for en manglende forståelse af arbejderklassens modstand og 

dominans, hvilket belyses gennem analyser af klasse, køn, etnicitet og race (Bjurström 1997: 

108). 

Med den tidlige subkulturforskning drages paralleller til flere nutidige tendenser inden for 

hiphopkulturen, hvor elementer herfra anvendes til at undersøge hiphopkulturen som løsning på 

sociokulturelle problemer. Vi vil derfor i analysen bruge den tidlige subkulturforskning i 

forbindelse med både hiphopkulturens symbolske udtryk, og den måde hiphopkulturens 

europæiske hybrider er vundet frem. 
 

4.3.1.2 Hiphopkulturens udtryksformer og symboler 

I forlængelse af den tidlige subkulturforskning, som blev kritiseret for ikke at rette tilstrækkelig 

opmærksomhed mod problematiske maskulinitetsformer og etnicitet, finder vi det relevant at 

inddrage hiphopkulturen. Dette gør vi, da en væsentlig del af den oprindelige hiphopkultur er 

dennes artikulation af modstand, racisme, og symbolsk mandsdominans, står i kontrast til de 

manglende forståelser i CCCS-teoretikernes studier af denne subkultur. 
 

Hiphopkulturen opstod som en forlængelse af rapmusikken i 1970’ernes Bronx, New York, 

hvor musikken blev brugt af unge sorte mænd som en vej (løsning) ud af bandekriminaliteten. 

(Motley & Henderson 2008: 245). Bronx var en af de bykerner, hvor unge kriminelle holdt til i 

slumområderne. Mulighederne for de unge i disse områder var begrænsede, og uden særlige 

privilegier blev musikken deres løsning på fælles problemer og en vej ud af kriminaliteten. 

Gennem musikken opblomstrede en særlig gruppementalitet, hvorigennem de unge fandt styrke 

(Forman 2002: 110). En del af denne styrke i gruppementaliteten skyldtes gruppens synlige 

symboler; retorikken, musikken, beklædningen, adfærden - hele livsstilen bar præg af den 

betydning, der lå i gruppens symbolske værdi. Disse synlige symboler gav fællesskabet værdi, 

og de, som bar beklædningen og agerede efter gruppens kodeks, opnåede anerkendelse 

og  streetcredibility. Væsentligt var det også, at man gennem disse symboler blev en del af et 

brotherhood, hvor the brothers altid var førsteprioritet (Motley & Henderson 2008: 250). Ved at 

udvikle en specifik subkulturel stil, blev de unge mænd i stand til at positionere sig selv i en 

situation og opnå højere status end forventeligt. Gennem hiphopstilen og rappen blev den 

marginaliserede position vendt til noget attraktivt (Jensen 2010: 14). Det handler i dag stadig 
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om, at man gennem hiphopkulturen opnår anerkendelse og status indadtil i det subkulturelle 

miljø, samtidig med at man ønsker at blive populær udadtil (Jensen 2010: 14). 
 

Selvom hiphopkulturen oprindeligt opstod i Nordamerika, har subkulturen udviklet europæiske 

hybrider, hvor unge muslimer i Europa tager hiphopkulturen til sig som en vej ud af kriminalitet 

(Skjold 2008: 9). I Danmark ses tendensen hos indvandrergrupper, som ikke nødvendigvis har 

tilhørsforhold til nationen eller andre institutioner i landet. Derved skabes 

indvandrergrupperinger, der bruger gruppementaliteten til at skabe anerkendelse og styrke. 

Hertil stilles spørgsmålstegn ved, hvilken hybrid AA udtrykker i sit design. En hvid europæisk 

kvinde, tidligere studerende i London, uden for hjemlandet, med en økonomisk styrke, er alle 

kontraster til hiphopkulturens problematikker. 

Udover disse spørgsmål anvender vi ovenstående betragtninger af hiphopkulturens delte 

problemer til at belyse, hvilke elementer denne subkultur trækker på. Hele den bevidste 

identifikation med det univers som hiphop skildrer, er relevant i analysen af de konstruerede 

individuelle og kollektive identiteter, som skabes når man trækker på hiphoppens 

symbolunivers. 
 

4.3.1.3 Subkulturens narrativer - hiphoppens karaktertræk: beklædning, stil og sprog 

Ifølge Ken Gelder (2007), eksisterer der forskellige fremherskende kulturelle logikker, hvilket 

betyder, at der er forskellige måder at betragte og identificere subkulturer på. Vigtigst, i 

forbindelse med denne afhandling, er Gelders antydning af, at subkulturer opstår på baggrund af 

en afvigelse fra normen, som indføres gennem en række overdrevne karaktertræk (Gelder 

2007). Disse karaktertræk inkluderer ofte beklædning, social adfærd, stil og sprog, der 

sammenlignes med den brede befolknings begrænsninger og mådehold (Gelder 2007: 4). Ifølge 

Gelder bruges de kulturelle logikker til at forstå- og give indblik i narrativerne, som omgiver en 

subkultur. Narrativer omkring subkulturer medfører reaktioner fra omverdenen som fascination, 

misundelse, forargelse og væmmelse, der alle er normale i forhold til opfattelsen af subkulturer. 

Det er en del af den position man indtager, både indenfor og udenfor subkulturen (Gelder 2007: 

3). 

I denne afhandling anvendes de kulturelle logikker til at undersøge hvilke narrativer, der 

omgiver hiphopkulturen. Gennem narrativer analyseres de symboler som hiphopkulturen 

benytter for at skabe reaktioner hos omverdenen. Gelders teori om narrativer er interessant, da 
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Gelder sammenfatter sociokulturelle fænomener som beklædning, social adfærd og retorik der 

tilsammen giver os mulighed for at analysere dette. På den baggrund undersøger vi 

hiphopkulturens narrativer, som danner grundlag for, hvordan AA inspireres af disse. 

 

4.3.1.4 Autenciteten - hiphopkultur bliver mainstream 

I hiphoppens beklædning er lingvistik og musik, og autenciteten i disse, essentielle faktorer. 

Autenciteten gør sig gældende i de fleste subkulturer, men har for hiphoppen en særlig 

betydning. Op gennem 1990’erne, hvor hiphop havde sit store gennembrud, var autenciteten en 

betydningsfuld del for både artister og fans. Inden for hiphopkulturen repræsenterede stilen 

netop autencitet, hvor det at være true, real eller keeping it real var afgørende i beklædningen, 

retorikken og adfærden. Man oplevede et boom i salget af hiphopalbums, og hvor hiphop før 

var en lille del af en subkultur, som blev associeret med afroamerikansk ungdom, blev hiphop 

nu absorberet af populærkulturen (Forman 2002: 9). Hiphopmusikken formåede at vinde indpas 

hos nordamerikanske teenagere, alle af etniciteter, som skabte en fælles social forståelse og 

udviklede the real hiphopkultur (Forman 2002). 

Den hvide popmusik begyndte at inkorporere hiphopelementer i både musikken og den visuelle 

stil (McLeod 1999: 136). Med populariteten kom også et opgør med autenciteten, da 

hiphopartisterne op gennem 1990’erne havde solgt deres musik til de hvide teenagere i 

provinsen. Dermed blev definitionen af hvem de var som artister udvisket, og assimilationen fra 

den autentiske subkultur medførte et opgør mellem det autentiske og mainstreamkulturen. 

Det tætte og unikke forhold mellem musik, beklædning og adfærd er fortsat en del af 

populærkulturen, ikke mindst på grund af billeder, som er skabt af musikartister og deres 

beklædning, opførsel og optræden med deres musik (McLeod 1999: 136). Dette billede imiteres 

af artisternes fans, der gennem fx beklædningen adskiller sig fra andre grupper i samfundet. Det 

er her hiphop kommer ind i billedet, da denne subkultur giver gode rammer at udtrykke sig 

indenfor. Med udgangspunkt i opgøret med autenciteten, som følge af kommercialiseringen, 

diskuteres autenciteten i AA’s brand. Her er vi bevidste om egen fortolkning af hiphopkulturen, 

som nødvendigvis er præget af den sociale virkelighed, vi er en del af. Flere faktorer spiller ind, 

men væsentligst for vores forståelse er mediernes eksponering af hiphoppens musikalske 

elementer, og hvordan de påvirker beklædningen. 
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4.3.2. ANALYSE 

 HIPHOPKULTURENS REFERENCEUNIVERS 

 
 

I følgende afsnit fremføres en analyse af, hvilke symboler hiphopkulturens 

meningsdannelsesproces påvirkes af. Først anvendes Cohens antagelse om, at subkulturer er 

løsninger på sociale problemer, til at analysere om det også gør sig gældende i dag. Hertil 

undersøges det hvordan hiphopkulturen gennem synlige symboler, som beklædning, udtrykker 

tilhør og identitet i forhold til gruppen. Derudover analyseres det, hvordan europæiske hybrider 

fortolker og lader sig inspirere af den oprindelige hiphopkulturs symboler. Til at eksemplificere 

dette, inddrages det nye danske brand MUF10 og rapperen Sivas, der gennem design og musik 

skaber gruppementalitet. Slutteligt undersøges hiphopkulturen og opgøret med autenciteten som 

kommercialiseringen har haft indvirkning på. 

 

4.3.2.1. Hiphopkulturen symbolske løsninger 

Til at undersøge de symbolske løsninger som forbindes med hiphopkulturen, tager vi 

udgangspunkt i Chicagoskolens og Birminghamskolens betragtning af subkultur som en løsning 

på sociale problemer (Jensen 2010, Cohen 1955, Bjurström 1997). Da disse havde 

begrænsninger i deres subkulturstudier, i forhold til etnicitet og problematiske 

maskulinitetsformer, inkluderes Gelders narrativer. 

Gelders udsagn: every narrative by or about a subculture is a matter of position-taking (Gelder 

2007: 2), benyttes det i analysesammenhæng, da citatet demonstrerer, hvordan man gennem 

symbolske narrativer positionerer sig i forhold til mainstreamkulturen. De kulturelle 

konstituerede narrativer; beklædning, social adfærd og retorik indeholder mange sociohistoriske 

facetter, som er stadfæstet i den afroamerikanske kultur. Derfor danner Gelders narrativer 

rammen for denne karakterisering af hiphopkulturens overdrevne karaktertræk som symboler 

for hele subkulturen. 
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I hiphopkulturen kommer de overdrevne karaktertræk til udtryk i beklædning, slangord, rap og 

den gruppementalitet som medlemmerne praktiserer. Beklædningen udtrykker overdrevne 

karaktertræk gennem oversize beklædning, løsthængende cowboybukser, store sneaks, 

guldkæder, bandana, cornrows og guld og diamantbesat tandsæt. I 80’erne stod denne 

beklædning i kontrast til mainstreamstilen, men i dag lader flere og flere sig inspirere af 

elementer fra hiphopkulturens udtryk. Lige nu, i 2016, ses en trend hvor cornrows praktiseres af 

hvide celebrities, en frisure, som før hørte afroamerikanere til. Tilmed er flere store modehuse 

blevet inspireret af det sportslige look i beklædningen. Således lod modehuse som Prada, 

Alexander Wang og Chloé sig inspirere og havde i deres forår/sommer 2016-kollektion tilført 

sportslige detaljer i syninger, snit, farver og udtryk (Telegraph.co.uk/Prada, 

Vogue.com/AlexanderWang, Telegraph.co.uk/Chloé). 

	  

Endvidere bærer retorikken præg af mange slangord, som både anvendes mellem 

hiphopkulturens medlemmerne og i hiphopmusikken. Her refereres ofte til fx the street eller the 

hood (Forman 2002). Hiphoppens oprindelige sprog var kun forståeligt for kulturens 

medlemmer, hvilket ekskluderede omverdenen. Brugen af slang understøtter dermed 

fællesskabsfølelsen i gruppen, da det fortrinsvist er medlemmer i gruppen, som forstår og taler 

sproget (Gelder 2007: 3). I forlængelse af den måde retorikken bidrager til dannelsen af 

gruppementalitet, er en anden narrativ i den sammenhæng rappen. Rappen er en form for talt 

musik, hvori rim, beat og rytme er centrale elementer. Slangsproget bidrager med elementer til 

rappens jargon. En tendens indenfor rappen er rap-fællesskaber. Wu-Tang Clan, A$AP Mob, 

Odd Future, Run DMC og NWA er alle rap-fællesskaber, der skaber en fælles identitet gennem 

fælles forståelige karaktertræk. I Run DMC var det fx et kendetegn, at alle bar Adidas 

tracksuits, Adidas Superstar sneaks, fedora hatte og store robe chain guldkæder (Bilag 12). 

 

Ovenstående narrativer omkring hiphopkulturen bygger alle på gruppementalitet. En udtalt del 

af hiphopkulturen er derfor, at de narrativer, som udtrykker gruppetilhør, forstærker 

meningsdannelsen gennem synlige symboler i gruppen. Narrativerne er behjælpelige i 

forståelsen af, hvordan medlemmerne spiller en afgørende rolle for de symbolske værdier som 

hiphopkulturen tillægges. Ydermere understreger retorikken den gruppementalitet, som 

opretholdes gennem fælles koder som black-talk og slang. De overdrevne karaktertræk 

forbindes med en form for løsning, hvor formålet er at skille sig ud, og dermed bliver 
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narrativernes symbolske værdi en del af positioneringen imod mainstreamkulturen. Det er netop 

disse tydelige og overdrevne symboler, som påvirker hiphopkulturens referenceunivers. 

I forhold til AA indikeres dette ved, at hun i særdeleshed lader sig inspirere af grupperinger og 

tilhørsforhold. Det faktum, at AA’s designs er populære hos unge modeinteresserede grupper i 

samfundet, gør det muligt at forstå, hvordan forbrugere søger symbolske løsninger gennem 

AA’s design. Arbejdet med at forstå subkulturen giver indsigt i, hvordan den kollektive kultur 

kan være svar på fælles problemer. 

 

4.3.2.2 De europæiske hybrider til den amerikanske hiphopkultur  

Et eksempel på hvordan en af samfundets sociale grupper tager hiphopkulturen til sig, er de 

såkaldte euro-muslimer, som både trækker på moden og musikken. De skaber en hybridgenre 

som blander arabisk, europæisk og amerikansk i både musik, sprog og beklædning. På den 

baggrund dannes en speciel muslimsk-europæisk stil, hvor fx muslimske kvinder blander 

traditionelle arabiske tørklæder med amerikansk hiphopmode. Etniske europæere, især 

arbejderklassens ungdom, bruger også hiphop til at skabe en hybrid af deres egen kultur (Skjold 

2008: 10). Dette afspejles i den mode som de underprivilegerede unge søger. Her er 

hiphopkulturen blevet en kamp for eksklusive varer og limited items, hvor moden indenfor 

denne hiphophybrid dikteres af rapperen Kanye West. I forbindelse med udbredelsen og 

fortolkningen af hiphopkulturen gennem stilen og limited editions hos etnitske europæerer, 

tilføjer Virgil Nicholas: Limited editions for mig er blevet lidt et voldtaget begreb (Bilag 2). 

Fortolkningen af hiphopkulturen tager udgangspunkt i kulturens fokus på sneaks, hvor rap-

fællesskaber som Run DMC var frontløbere med deres opbakning til Adidas Superstar. I dag er 

fokusset udskiftet med de mange limited editions sneaks, som udgives i fåtal hvilket, ifølge 

Jack, medvirker til et ødelagt marked, præget af unge uden sneaker-historie:   

Jeg synes, at der er gået lidt for meget handel i det. De unge har ødelagt markedet, de 

går kun med det Kanye har lavet, og er klar på at betale svimlende høje priser for det. 

Typen der gør sådan, er ofte en på 14-18 år, som går med sort kasket, stramme sorte 

hullede bukser, og en designer trøje, mange kalder dem fuccbois. De har ikke en 

sneakerhistorie udover Yeezy. (Bilag 7). 

Dermed adskiller den europæiske fortolkning af hiphopkulturen sig fra den oprindelige 

afroamerikanske kultur. I forbindelse med den fortolkning som tillægges den oprindelige 
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hiphopkultur, vil vi nu undersøge hiphopinspireret beklædning og musik som løsning på sociale 

problemer. 

 

4.3.2.3 Beklædning som løsning 

Samfundets lave sociale klassers løsning på at komme ud af kriminalitet, var en central del af 

hiphopkulturens oprindelse, hvor beklædningen blev en del af denne klasses positionering. I dag 

ses stadig tegn på, at hiphopinspireret beklædning er en vej væk fra sociale problemstillinger. Et 

eksempel herpå er det dansk/iranske brand, MUF10, der gennem design og fælles 

beklædningssymboler, søger en vej ud af  kriminaliteten. MUF10 er historien om en gadedreng, 

der ønsker en tilværelse i det danske jetset liv (Fejrskov 2016). Bag brandet står iranskfødte 

Reza Etamadi, som nøje har udvalgt en klike, bestående af folk fra forskellige miljøer i 

København. Hver person Reza udvælger, får et af hans designs, mens de resterende medlemmer 

i den udvalgtes oprindelige klike, ikke gør. På den måde forbinder han brandet MUF10 med 

flere grupper ud fra hans egen selekterede gruppe. Dette skaber efterspørgsel i grupperne, hvor 

medlemmerne oprindeligt kommer fra, og Reza søger dermed hypen, som skabes gennem 

relationer med relevante personligheder. Derudover er en essentiel del af MUF10, at det er 

overdækket af mystik og eksklusivitet, hvilket kun vækker større interesse fra udefrakommende. 

Formålet med at inddrage MUF10 i denne analyse er at eksemplificere, hvordan 

hiphopinspireret beklædning i et nutidigt perspektiv, ses som en vej ud af kriminaliteten. I den 

forbindelse udtaler Reza i et interview med det danske herremagasin, Euroman, den 8. marts 

2016: 

Jeg har fået masser af tilbud fra banderne, som vil investere i MUF10, så det kan vokse, 

og de også kan tjene nogle penge. Men for det første, vil jeg ikke have nogen som helst - 

heller ikke en lovlydig pengemand – til at smide penge i MUF10. Det skal være mit 

eget, og jeg skal kunne bestemme alt. Havde jeg gjort det for pengenes skyld, havde jeg 

nok bare rejst til Kina og fået trykt 1000 T-shirts med logo. Og for det andet, så er 

MUF10 jo min vej ud af kriminalitet. (Fejerskov 2016). 

Vi ser altså paralleller mellem MUF10’s anvendelse af beklædning som en vej ud af 

kriminaliteten, og den måde, man anvendte beklædning til samme formål i den oprindelige 

hiphopkultur. 
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Vejen ud går gennem gruppementaliteten, hvor essensen er en følelse af at tilhøre noget 

betydningsfuldt. Det er få og nøje udvalgte personer i den danske modebranche, som er blevet 

tildelt MUF10’s designs, hvilket har bevirket, at brandet er eftertragtet i større kredse. Charlotte 

Sandgren, som er en af de udvalgte til at promovere MUF10 brandet udtaler: 

Og det er egentlig det MUF10 handler om, det er en gruppe mennesker, som tror på 

individet, frem for hvad man ser udadtil. Det er jo hvad man kalder en “modebande”, 

det kan man vel godt kalde det? (Bilag 1). 

Hun tilføjer til dette, at brandet handler om en gruppe individer, der tror på 

gruppementaliteten.  Her trækkes en reference til hiphopkulturens narrativ, gruppementaliteten, 

hvor der argumenteres for, at gruppementaliteten stadig gør sig gældende i den måde som 

modebrands positionerer sig og markedsfører deres produkter. I forhold til markedsføringen ses 

det blandt andet i brugen af betydningsfulde personer, som skal skabe hype omkring produktet. 

På baggrund af de strategiske overvejelser, der ligger i udvælgelsen af indflydelsesrige 

personer, ligger der en ny måde at gøre sit brand limited og eksklusivt på. Forbrugerne søger i 

højere grad produkter som kun et begrænset antal individer ejer. Meget subkulturforskning 

peger på individualisme og optagethed af egen identitet, hvilket vi i dette tilfælde kan relatere til 

individets ønske om tilhørsforhold som et symbol på en postmoderne hyperindividualisme. 

 

4.3.2.4 Musik som løsning 

Musik som en løsning på sociale problemer eksemplificerer vi ved at inddrage rapperen Sivas. 

En del af Sivas’ rapunivers er bygget på ord fra arabiske lande, som fx para (penge), ganja der 

larmer (marihuana, der giver psykose), bash (unormalt påvirket af rusmidler), Parrash Obama 

(sorte penge) mm. Gennem retorikken søger Sivas, at få folk til at acceptere hinandens sprog. 

Herigennem forsøger han at skabe en form for omvendt integration: Når vi bruger hinandens 

ord, viser det, at vi har accepteret hinandens kulturer og forskelle. Derfor vil jeg også gerne 

åbne sproget op for et dansk publikum, så alle kan forstå hinanden bedre. Det er en slags 

omvendt integration (Kristiansen 2014). 

Sivas sidestilles med den amerikanske hiphopgenre rags-to-riches (Larsen 2016). Sivas’ tekster 
beretter om en ungdom med stoffer, våben, damer, og om hvordan han med sit musikalske 

gennembrud gør sorte penge hvide. Grundlæggende handler det om, hvordan de som hold har 

kæmpet sig op fra den danske underklasse og nu er succesfulde og anerkendte rappere i det 
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danske samfund. Nedenstående eksempel illustrerer, hvordan euro-muslimer sættes ind i en 

dansk kontekst: 

For en uge siden spillede vi på en klub, hvor hele publikummet rappede med. De var 

alle hvide og fra Nordsjælland. Det var sindssygt. Jeg gik nærmest lidt i chok over det. 

Jeg kunne have givet mikrofonen til en hvilken som helst dansk pige derinde, og så 

havde hun rappet hele teksten. Min mission er lykkedes, tænkte jeg. (Kristiansen 2014). 

Løsningen på Sivas’ ungdomskriminalitet har været hiphopmusikken. Sivas er blevet accepteret 

i det danske samfund, og er i dag på listen over danmarks bedst klædte mænd, har lavet sin egen 

app med slang ord fra hans tekster og spillede i 2015 på Roskilde festivals Apollo-scene. 

	  

I forbindelse med ovenstående europæiske hybrider og hiphoppen som en løsning på sociale 

problemer, stilles der spørgsmålstegn ved, hvilken hybrid AA lader sig inspirere af. Her tænker 

vi på hendes egen alsidighed som dansk designer, bosiddende i London, med inspiration fra den 

amerikanske hiphopkultur. Vi argumenterer for, at AA kan ses som en europæisk hybrid til den 

oprindelige hiphopkultur, da hun som vestlig kvinde i en mandsdomineret hiphopkultur, 

fortolker hiphoppens symbolske referencer ved at inddrage elementer fra sit kulturelle ophav. 

Dette er interessant at undersøge ud fra betragtningen om de tværnationale referencerammers 

belysning af sociale forskelle, der ligger mellem den oprindelige- og den nye hiphopkultur. 

 

4.3.2.5 Autenciteten  

Jeg tror på autenticitet og vil altid vægte den i alle aspekter af mit arbejde. Det ved jeg, 

mine kunder sætter pris på – mit brand henvender sig først og fremmest til dem, der har 

sat sig ind i det.  De, som tror på det, tager gerne til Nørrebro. (Christensen 2014). 

Autencitet i stil og beklædning er en del af AA’s designunivers. I ovenstående citat forklarer 

hun, hvordan autencitet er essentielt for hendes brand. Autenciteten var også essentielt for den 

oprindelige hiphopkultur, hvor medlemmer lagde stor mening i at keep it real. Ifølge McLeod 

praktiserede medlemmerne denne ægthed i forsøget på at bevare deres identitet. 

Mainstreamkulturen var en trussel for hiphopkulturen og hiphopkulturens medlemmer lagde 

meget arbejde i deres autencitet, for ikke at blive opslugt af mainstreamkulturen. Her bestod 

autenciteten i at understrege forskellighederne og markere dem for mainstreamkulturen gennem 

visuelle forhold som beklædning, frisure, smykker osv. (McLeod 1999: 134). 
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Den visuelle identitet kommer i dag til udtryk gennem det stigende antal streetstyle-blogs. Disse 

blogs bliver opfattet som mere autentiske, da billedet her fokuserer på individets unikke stil 

(Enghold & Hansen-Hansen 2013: 145). Disse blogs benytter AA bl.a., når hun samarbejder 

med streetstyle-ikonet Ian Connor. Ved at iklæde ham og andre relevante og anerkendte 

hiphopartister, tillægges brandet en grad af autencitet. AA gør, i nogen grad, det samme som 

MUF10. Det, at AA forbinder brandet med opinionsledere som A$AP Rocky og A$AP Ferg, 

der begge er del af et fællesskab gør, at hendes designs bliver anerkendt og hypet inden for de 

hiphopinteresserede fællesskaber. 

Forskellen på AA og MUF10  er, at AA’s brand ikke i lige så høj grad er noget hun vælger at gå 

i. Gennem hendes associationer og designinspiration henvender hun sig til de få, som søger 

hiphopuniverset. Hun udtaler hertil, at A$AP Rocky har båret hendes kollektioner very powerful 

(Harris 2013). 

 

4.3.2.6 Delkonklusion 

Chicagoskolen og Birminghamskolens tidlige subkulturforskning giver anledning til, at 

undersøge hvordan symbolske værdier påvirker meningsdannelsesprocessen, i en subkultur som 

hiphoppen. I den forbindelse er hiphopkulturen en subkultur, som trækker på symbolske værdier 

og narrativer, i form af overdreven brug af visuelle elementer og rebelsk retorik. Dette kommer 

til udtryk i oversize beklædning, guldsmykker, rap og slang, som positionerer hiphopkulturen 

væk fra mainstreamkulturen. Gennemgående for hiphopkulturens karaktertræk er 

gruppementaliteten, som forklarer, hvordan den kollektive adfærd er svar på delte problemer.  

Gennem indsigten i den kollektive kultur, som svar på delte problemer, argumenterer vi for, at 

elementer fra hiphopkulturen gør sig gældende i nutidens samfund - nogle i mainstreammoden 

og andre i samfundets hybrider. Den kollektive adfærd ses ligeledes i en nutidig kontekst, hvor 

hiphopkulturens designelementer og rappen, anvendes som løsning på sociale problemer. Dette 

eksemplificeres ved MUF10, som anvender designet som en vej ud af kriminaliteten, hvor 

ønsket om blive accepteret i respekterede modekredse, er drivkraften bag. MUF10 praktiserer 

gruppementaliteten gennem en selekterede gruppe, som får lov at iklæde sig brandets design, 

hvilket er et led i brandets strategi.  
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Hiphopkulturens symbolske udtryk opstod på baggrund af 80’ernes rapkultur, hvor rappen blev 

brugt som løsning på unge mænd i Bronx’ sociale problemer. I den anledning, synes det 

relevant at inddrage den dansk/iranske rapper Sivas, som gennem rap og slang integrerer sig i 

det danske samfund. Som euro-muslim er Sivas en hybridgenre som blander arabisk, europæisk 

og amerikansk i musikken. Han repræsenterer, i kraft af hiphopkulturens kommercialisering, en 

hybrid, som er vundet frem gennem medierne. I kraft af denne udvikling anvendes 

hiphopkulturens synlige symboler i dag, af hvide celebrities, hvor fx trenden cornows er taget 

ud af en afroamerikansk kontekst.  

 

Ovenstående danner en overordnet forståelsesramme for senere analyse af Astrid Andersens 

symbolunivers, hvor de symbolske værdier og narrativer går igen i forklaringerne om 

designinspirationen, kommunikationen og udvælgelsen af opinionsledere. Derudover er de med 

til at forklare forbrugernes behov for involvering og tilhør til hiphop-inspirerede grupper.  
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4.3.3 ANALYSETILGANG 2:  

TVÆRNATIONALE REFERENCERAMMER 
	  

	  

For at kunne forklare nationale forskelligheder, må man se på, hvordan man udtrykker 

symbolske værdier gennem beklædningen. Dette afsnit handler derfor om, hvordan 

tværnationale referencerammer skabes på baggrund af fælles symbolske værdier. Vi tager 

udgangspunkt i Crane og Bovones tanker om de nationale forskelle mellem lande, for at se på, 

hvordan det påvirker forbrugernes syn på AA’s design, og den måde hiphopkulturen fortolkes i 

forskellige lande. Rammen for denne analyse tager afsæt i Crane og Bovones spørgsmål om, 

hvorvidt de værdier, som er udtrykt gennem beklædningen, indikerer et samfunds 

fremherskende værdier, og om de nationale forskelle i værdierne kommer til udtryk i de 

forskellige former for beklædning (Crane & Bovone 2006: 324). 

	  

De symbolske værdier som forbindes med beklædningen varierer på forskellige tidspunkter i et 

bestemt samfund og i forskellige samfund, men på en bestemt tid. De symbolske værdier som 

forbrugerne tillægger modebeklædningen afhænger af landets kultur, politiske historie, 

forskellige karakteristika og mangfoldigheden i landets etniske grupper. 

På baggrund af skiftende værdier varierer modesystemerne landene imellem, hvorfor der er 

væsentlige forskelle i den måde landes modesystemer fungerer på. Systemerne er påvirket af 

landets forskellige kundekredse, de organisationer, som varetager modeindustrien og 

påvirkningen fra moden i landets subkulturer (Crane & Bovone 2006: 324). Udover dette spiller 

kunst og andre former for kultur en rolle for hvert enkelt lands kulturarv. 

 

Nationale modesystemer består af et komplekst sæt af relationer mellem designeren, deres 

samarbejdspartnere, cultural intermediaries og forbrugere. De fleste modesystemer har over tid 

udviklet sig i størrelse og kompleksitet, men på trods af denne udvikling er modesystemet 

præget af landets historie og kultur (McRobbie 1998, Crane & Bovone 2006: 324). Både det 

danske, det britiske og det amerikanske modesystem bygger på de forskellige landes historie og 

kultur, hvilket påvirker den måde som designet opfattes hos forbrugerne i de pågældende lande. 
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Vi inddrager disse storbyer, da AA har et tilhørsforhold til dem alle på forskellige niveauer. 

København ser vi som hendes nationalitet, London som platformen og New York som 

inspiration. Der tages udgangspunkt i Marie Riegels Melchior og Nikolina Olsen-Rules rapport 

om udviklingen indenfor dansk mode i både dansk og internationalt perspektiv (Melchior & 

Olsen-Rule 2006). Heri findes også et særskilt afsnit om London. Derudover er modesystemet i 

New York belyst ud fra en mere subkulturel vinkel, hvor vi belyser den indflydelse hiphop har 

haft på modesystemet. 

 

Modecentrene er lokaliteter, der produceres i modens diskurs, og er ikke længere fikspunkter 

hvor produktionen og forbruget er forankret. I den forbindelse inddrager vi Nebahat Tokatli 

(2012) som forståelsesramme for, hvordan en dansk designer kan stå bag et brand som 

forbrugerne forbinder med London og New York. I artiklen fremsætter Tokatli begrebet 

enchanging reality, der refererer til, at man forbinder sit brand med den geografiske lokation. 

Her handler det om, at præsentationen af brandet skal udstråle, at der ligger mere bag, end det 

øjet ser (Tokatli 2012: 17). I artiklen inddrager Tokatli, Allen J. Scott (2002, 1302), som belyser 

det positive ved begrebet place image. Det faktum, at modevirksomheder er lokaliseret i Paris, 

Milano, London og New York åbner op for muligheder som virksomheder kan benytte i deres 

associationer med den by som de ser et kommercielt formål i at forbinde sig med (Rodman 

1992: 640). Lokaliteter er et geografisk afgrænset område og place image har stedbundne 

karakteristika, hvilket betyder, at hvis en modevirksomhed skal drage fordel af place image, så 

skal de også være lokaliseret der. I forhold til AA kan enchanging reality og place image bruges 

som forståelsesramme for AA’s born-global strategi, hvor hun placerer sig i London, samtidig 

med at hun inspireres af New York. 
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4.3.3.1 København, London, New York 

Det følgende har til formål at definere og beskrive modens karakteristika i København, London 

og New York og kulturen som disse karakteristika har udviklet sig under. Disse byers 

modesystemer har indvirkning på hvilke kulturelle modekarakteristika der udvikles. 

 

 

NATIONALITETEN – København: den Københavnske modeindustri og dens karakteristika 

Dansk design er bundet op på fortællingen om dets ideologier, enkelhed og funktionelle udtryk 

(Melchior & Olsen-Rule 2006: 94). Den danske modeindustri voksede frem efter 2. 

verdenskrig, hvor det midtjyske havde sin industrielle opblomstring (Melchior & Olsen-Rule 

2006: 15). I København blev moden produceret i store modesaloner med tilknytning til 

stormagasinerne; Magasin du Nord, Illum og Fonnesbech (Melchior & Olsen-Rule 2006: 15). 

Den danske modeeksport startede i løbet af 1960’erne, hvor beklædningsindustrien begyndte at 

producere modetøj. I årene 1960-1965 voksede eksporten, hvilket medførte en tiltagende import 

(Melchior & Olsen-Rule 2006: 16). Med den øgede produktion kom også et pres på den danske 

industri i forhold til pris og kvalitet. De danske lønomkostninger var for høje, hvilket 

resulterede i ændringer i både procesudvikling og produktudvikling. Modeproducenterne 

begyndte dermed at specialisere sig. Nogle startede nicheproduktion, mens andre skærpede 

deres modeprofil. Imitation af den internationale mode var derfor ikke længere fyldestgørende, 

hvilket tvang modevirksomhederne til at skabe individuelle kollektioner, der kunne øge 

kvaliteten og dermed retfærdiggøre prisen på designet (Melchior & Olsen-Rule 2006: 16). Det 

blev altså i større grad designet, der bestemte, om man klarede sig godt i forhold til 

konkurrenterne. I 1960’erne opstod også et skift i moden. Fra at designe til den sociale 

overklasse, skiftede man nu til i højere grad at ramme ungdommens beklædningsvaner 

(Melchior & Olsen-Rule 2006: 16). 

I takt med denne udvikling så man også mere massefremstillet mode, som blev udviklet af 

etablerede designere. Det blev i højere grad designerens navn man forbandt designet med i 

forhold til tidligere, hvor det var fabrikantens navn, der stod på tøjets mærkat. Designernes 

fokus på ungdommen gjorde også at, stormagasinerne oprettede nye ungdomsafdelinger eller 

ungdomsmodebutikker, hvor tøjet blev solgt. Nørgaard på Strøget var her en væsentlig spiller 

på den danske modescene. Udviklingen fra at imitere den parisiske mode til selv at designe og 
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udvikle, har også gjort, at København i dag har sin egen modeuge. Den københavnske modeuge 

er samlet omkring messerne Copenhagen International Fashion Fair (CIFF) og Revolver 

Copenhagen, som med deres succes har skabt grobund for en række alternative messer med 

fokus på forskellige nichemarkeder. Den måde som modeugen afholdes på, er blevet mere 

international med årene, med modeshows på forskellige lokationer rundt omkring i København. 

Selvom den københavnske modeuge har udviklet sig meget, ser man stadig ikke faste showtelte 

som det fx er tilfældet i New York og London. 

Ovenstående begivenheder er medskabende for, hvordan modesystemet fungerer i dag, og de 

anvendes derfor til at undersøge tværnationale forskelle i beklædningens symbolske værdier.

  

 

PLATFORMEN – London: Londons modeindustri; et boom i modekulturen 

London er gået fra at være kendetegnet ved en konservativ og klassisk herremode, til at 

indeholde subkulturelle- og rebelske stilarter. I dag er London et af verdens modecentrere for 

eksklusiv mode. Ungdomsmoden i London i begyndelsen af 1960’erne smittede af på flere 

lande, hvor store internationale designere som Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, Paco Rabanne 

og Guy Laroche lod sig inspirere af det nye fænomen og begyndte at lave prêt-à-porter-mode 

(Melchior & Olsen-Rule 2006: 16). I takt med omstruktureringen af modesystemet udviklede 

London sig i 1960’erne til en international modeby. Det var i denne omstrukturering, at man gik 

fra en mode domineret af den parisiske haute couture til at søge inspirationen i Londons gader. 

Både den klassiske herremode og 60’ernes fremadstormende ungdomskultur har i dag sat sit 

præg på Londons mode, hvilket afspejles i designere som Vivienne Westwood, Paul Smith, 

John Galliano, Alexander McQueen og Stella McCartneys kollektioner. London er kendt for et 

enormt udbud af butikker, men også for de mere eksklusive varehuse som Harrods, Selfridges, 

Liberty og Harvey Nichols.  

Ydermere har udbuddet af butikker fra Mayfair-området hvor designeres flagshipstores som 

Yohji Yamamoto, Alexander McQueen og Vivienne Westwood er placeret, til Nothing Hill, 

hvor der de seneste 10 år er etableret flere og flere særprægede specialbutikker, haft indvirkning 

på modesystemet. Camden  er kendt for fashionable områder og deres rodede gademarkeder. 

Flere nyere tiltag på detailområdet er kommet til. Disse har til formål at overføre design fra high 

fashion til et bredere marked. De store hightstreet kæder som Topshop og Deberhams lancerer 

kollektioner med designere som Hussein Chalayan, Jasper Conrad og denne afhandlings case, 
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AA (Melchior & Olsen-Rule 2006: 81). Londons boom i butiks- og modekultur var et afgørende 

element i udviklingen af den britiske modeindustri. Som modeby er London bygget op omkring 

en stærk forbrugskultur, der ikke bærer præg af kommercialiseringen. Dette gør, at byen formår 

at holde på de nye designtalenter. Derimod har London skabt et ry som et sted, hvor nye 

modetalenter har mulighed for at udfolde sig og være mere vovede og avantgarde, end i andre 

større modebyer som Paris, Milano og New York. 

Vi inddrager London fordi byen fremstår som samlingssted for nogle af verdens førende 

designere og eksklusive modebutikker, samtidig med, at det er her AA’s har sin modeplatform. 

Mange af ovenstående udviklinger i moden, både på gadeplan og i highstreet butikkernes 

samarbejder med etablerede designere, er interessante at undersøge nærmere i den empiriske 

analyse. 

 

   

INSPIRATIONEN - New York: hiphopkulturens påvirkning på modeindustrien 

Hiphoppen er blevet en fast del af modeindustrien i Nordamerika, hvilket mediernes dækning 

og markedsføring har været medvirkende til (Elam & Jackson 2005). I takt med væksten 

indenfor hiphopindustrien har musik og underholdningsmagasinet VIBE inkorporeret 

modesektioner som en del af magasinet. VIBE er et eksempel på, hvordan hiphopmode har 

vundet indpas i mediebilledet. Journalisten Nelson George skriver, i forbindelse med 

magasinets augustudgave i 1997: twenty-six of its ninety-three full-page advertisements were for 

clothing. I oktoberudgaven fra 2001 var  45 af magasinets 94 annonceringssider for beklædning 

og sko. Ud af disse var 15 annoncer for hiphopdesignere (Elam & Jackson 2005: 333). 

Ovenstående illustrerer således den indbyrdes forbindelse mellem hiphop, musik og 

beklædning. Den tiltagende vækst i hiphopindustrien har medført en angst hos designere, for at 

blive marginaliseret som etnisk designer fremfor amerikansk designer. Dette har ledt til et skift i 

måden man markedsfører sig som modevirksomhed på. Leslie E. Royal (2000) skriver i en 

artikel om hiphopmode: To further widen their appeal many urban designers are moving away 

from using the label ‘urbanwear’ and moving toward ‘contemporary’ or ‘metropolitan’. Her 

demonstrerer hun den konflikt, der ligger i at nå ud til et hvidt publikum og på samme tid 

markedsføre hiphopkulturens produkter som autentiske. I den forbindelse skriver sociologen 

Herman Gray (1995) om den eksisterende konflikt gennem afroamerikanske mænds visuelle 

maskulinitet i materielkulturen: 
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Self presentation of black masculinity in the United States are historically 

structured by and against dominant (and dominating) discourses of masculinity 

and race, specifically whiteness (Gray 1995: 401). 

I Nordamerika blev det, i takt med hiphoppens udbredelse i 80’erne og 90’erne, udbredt at 

promovere og markedsføre hiphopmode som the urban real. Dermed markedsførte man den 

subkulturelle livsstil i en ny fortolkning, hvor formålet var at ramme den hvide forbruger. Man 

manifesterede den kommercielle succes i nichemarkeder for at opnå succes - både økonomisk 

og i forhold til markedsudbredelse. Kombinationen af det kommercielle og det subkulturelle 

nichemarked er et eksempel på, hvordan Nordamerikas rige og komplekse historie indenfor 

hiphopkulturen har påvirket moden og markedsføringen i landet (Elam & Jackson 2005: 342). 

Gennem denne kulturelle udvikling har kulturskabende personligheder promoveret forbruget 

gennem markedsføringen af forskelle. Dette berører et ønske om at ’refashion’ Nordamerika 

som cool. Strategien for marketingcheferne var at trække på hiphopkulturens transnationale 

spredning og derigennem promovere Nordamerika som noget nyt og cool, med udgangspunkt i 

afroamerikanske mandlige hiphopartister (Elam & Jackson 2005: 343). Vi ser her en mulighed 

for at analysere den amerikanske hiphopkulturs udbredelse i forbindelse med AA og den måde 

hun markedsfører sine designs. 

 

Yderligere vil vi inddrage en ændring i New Yorks modesystem, som er både aktuel og 

relevant. I marts i år annoncerede CFDA – Council of Fashion Designers of America - 

ændringer i det indeværende modesystem. CFDA fremlagde en rapport, hvori det blev besluttet, 

at man ville omstrukturere modesystemets cyklus. Argumenterne for disse ændringer er en 

forvirring hos forbrugerne, som ikke forstår, hvorfor bikinier skal vises i februar og pelsjakker i 

august. Dermed er ændringerne i tråd med Tom Fords, Burberrys og Tommy Hilfigers see now, 

buy now, som kort blev belyst i trickle-afsnittet. 

CFDA foreslår, at brands fortsætter med at præsentere forestående kollektioner, men kun for 

pressens evaluering og indkøbernes mulighed for at planlægge butikkens sortiment (Silver 

2016). I forhold til forbrugerne anbefalede CDFA at introducere halvårlige, forbrugerfokuserede 

events, som skal finde sted, når tøjet er tilgængeligt i butikkerne. På den baggrund har brands 

mulighed for at sælge mere tøj til fuld pris, hvor designet er i overensstemmelse med årstiden. 

Samtidig vil det bevirke, at highstreet-brands som Zara og H&M ikke vil kunne kopiere high-

end designs i samme omfang som nu. 
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Denne udvikling er sket på baggrund af ændringer i samfundet. Det teknologiske samfund gør, 

at vi bliver eksponeret for moden med det samme, og når det endelig kommer i butikkerne, så 

har forbrugerne tendens til at købe det highstreet. I forhold til analysen finder vi det interessant 

at inddrage ovenstående udvikling, da det påvirker det amerikanske modesystem, og derfor også 

den måde de forskellige modesystemer fungerer på i forhold til hinanden. Vi kan med 

udgangspunkt i disse udviklinger belyse, hvordan forbrugernes kulturelle modeforståelse har 

indbyrdes indvirkning på opfattelsen af AA’s designs. Med det in mente udfoldes den empiriske 

analyse af de tværnationale referencerammer. 
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4.3.4 ANALYSE 

DE TVÆRNATIONALE REFERENCERAMMER 

	  

Analysen tager udgangspunkt i gennemgangen af København, London og New York og 

hvordan byernes udvikling influerer landenes karakteristika og forbrugernes kulturelle 

opfattelse af moden. Derfor analyseres det, hvordan tværnationale referencerammer skabes på 

baggrund af fælles forståelige symbolske værdier - i dette tilfælde beklædningen. 

Med udgangspunkt i Crane og Bovones tanker om de nationale forskelle mellem landene, 

undersøges det om forbrugerne, gennem AA’s design, skaber fælles referencerammer, eller om 

de nationale/kulturelle forskelle gør identifikationen umulig (Crane & Bovone 2006: 324). 

Selvom kulturer varierer på tværs af landegrænser, besidder de sammenlignelige karaktertræk. 

Det er på denne baggrund, at AA mener, at hun skal skabe et universelt sprog gennem sine 

designs, som kan forstås uanset geografisk placering. Med en dansk nationalitet, en 

modeuddannelse fra London, og en inspirationskilde i den amerikanske hiphopkultur, inddrager 

AA forskellige kulturperspektiver i sine designs. Hiphopstilen fortolkes på forskellige måder, 

alt efter hvilken national kontekst den placeres i, hvorfor AA’s design tillægges forskellige 

kulturelle værdier, alt efter om det placeres i København, London eller New York. 

I Danmark er hiphopmoden anderledes i forhold den oprindelige Nordamerikanske 

hiphopmode. I den forbindelse inddrager vi eksemplet fra forrige afsnit, som argumenterer for 

Europas fortolkning af hiphopkulturen som europæiske hybrider. 

 

4.3.4.1 Det tværnationale som inspiration 

I dette afsnit introduceres AA ud fra et tværnationalt perspektiv, da hun som designer og 

modebrand i høj grad påvirkes af hiphopkulturen, udenlandske celebrities, Østen osv. Hun 

kombinerer forskellige kulturelle elementer i sine designs, og en stor del af designinspirationen 

ligger i måden hvorpå individer, på tværs af landegrænser, oplever et tilhørsforhold til hinanden, 

når de ifører sig hendes beklædning. Således inkorporerer AA den tværnationale 



 
 
Anja Pallesen & Maria Johnsen Copenhagen Business School 1. juni 2016 
 
 

	  

76 af 204 

gruppementalitet i sine designs. Det understreges i en udtalelse til T Magazine i Juni 2015, hvor 

hun forklarer hvordan individer, gennem beklædningen, relaterer til hinanden, uanset 

nationalitet: 

Something I’ve always felt strongly about when it comes to my brand is that it has the 

ability to connect people internationally. For instance, seeing the way people react to 

the line in Shanghai and then similarly in Copenhagen and New York — all of these 

different cultures can find something to connect to, and that’s really the motivation. 

(Holmlund 2015). 

Ovenstående illustrerer netop, hvordan AA inspireres af en tværnational gruppementalitet. Det 

faktum, at unge mænd iklæder sig de samme designs og opnår tilknytning til hinanden på 

baggrund af beklædningen, er en del af hiphopkulturen, hvorfor elementerne inkorporeres i 

hendes brand. Det eksemplificerer nedenstående, hvor AA berører den fælles referenceramme 

mellem folk fra Tokyo og folk fra København:  

Han ser anderledes ud i Tokyo end i København, men hvis jeg kan få en fyr i en 

af mine hvide hættetrøjer til at møde en fyr i en af mine pelsjakker i Tokyo, og de 

så alligevel med det samme tilhører den samme ting, så synes jeg, der er noget 

ret interessant ved det.  

(Madsen 2014). 

Ifølge AA muliggør beklædningen en følelse af tilhørsforhold for individer uden relation. 

Genkendeligheden muliggøres i AA’s anvendelse af symboler og detaljer som fx logo i 

designet. Detaljerne gør beklædningen genkendelig, hvilket understreges af Barthes, som siger, 

at forskellen i beklædningsdesign er detaljen (Barthes 1967). I forlængelse af den tværnationale 

gruppementalitet som brandet besidder, påpeges det med de to butikker, som siden start har 

solgt hendes brand, Wild Style i Los Angeles og Gr8 i Tokyo, at De er lidt som familie (Madsen 

2014). 

	  
AA ønsker at oprette en fælles referenceramme for dem, der bærer hendes designs og den 

transkontinentale vision ses i hendes videosamarbejde med A$AP Ferg. 

Now, she’s transcending geographic borders with her muse A$AP Ferg in a 

collaborative video, “Water,” premiering here. Inspired by her recent trip to Shanghai, 

Andersen takes her transcontinental vision to a place she calls “the golden age of music 

television,” where “Power Rangers”-era analog effects combine with the 8-bit fantasy 
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of ’90s Goodie Mob and Wu-Tang Clan videos to showcase Andersen’s spring/summer 

2016 line. (Holmlund 2015). 

Her understreges de tværnationale elementer i AA’s designs. Hun forbinder det danske brand 

med en amerikansk personlighed og repræsentant for en subkultur, når hun arbejder med A$AP  

Ferg. 

 

4.3.4.2 Danmark, London, New York 

Den danske del af AA’s brand ses fx ved hendes placering af atelier, som, selvom hun har 

international succes, er placeret på Nørrebro i København. Hun nævner i et interview med det 

danske herremagasin Euroman, at Jagtvej 19 er hendes tilholdssted, der hvor hun startede sin 

virksomhed, og dermed det rigtige sted for hende at være (Christensen 2014). Butikken kalder 

hun et kærlighedsprojekt, hvor valget af placering er truffet med hjertet og ikke med økonomi 

for øje. Dette er en indikation på AA’s danske tilgang til hendes virksomhed. Dertil kommer 

opbakningen fra de danske forbrugere. 80% af onlinesalget fra hendes samarbejde med Topman 

gik til Danmark. Så selvom hun ikke ser Danmark som sit marked, så ligger der i den danske 

kultur en tendens til at man føler sig stolt over danskere, der klarer sig godt i udlandet. I vores 

interview med Charlotte Sandgren påpegede hun, at modefolk i Danmark havde meget fokus på 

AA’s designs og utraditionelle tilgang. Det at hun anvender blonder, silke og pels i herremoden, 

er, qua den danske designtradition, ikke noget, som ses ofte i den sammenhæng. Charlotte 

Sandgren fremhæver, at hypen i Danmark er aftagende, hvor fokus i stedet er på, hvilke 

celebrities hun ses sammen med, men pointerer alligevel at: man er stolt af, at hun klarer det 

godt i udlandet. Man ser ikke hendes hype herhjemme og ser nok ikke hendes tøj så meget mere, 

til gengæld ser man det over hele verden. (Bilag 1). 

Selvom hun er international i sin tilgang, har hun alligevel valgt at bosætte sig i Danmark, 

hvorfor hun i dag flyver frem og tilbage mellem London og København. 

Det er bedre for mig rent mentalt at være her til daglig. Der er en ro og en 

koncentration her. Jeg var rigtig glad for at være i London, men efter at have studeret 

havde jeg brug for at være blandt folk, der ikke kun var modemennesker. Her kan jeg 

mødes med mine gamle gymnasievenner, som er sådan, ‘ja, ja, det er bare tøj’. Og ja, 

det er bare tøj...Der er også noget fantastisk i at rejse mellem to verdener. Man føler 

lidt, at man kan tage det bedste fra hver (Madsen 2014). 
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Talenternes manglende opbakning 

Selvom modeugen i København har udviklet sig i en international retning, ser vi Københavns 

manglende internationale niveau som en af grundene til, at AA ikke fremviser kollektionerne i 

Danmark. Hun er born-global, og blev allerede fra start økonomisk støttet af Londons arbejde 

med nye talenter. Dertil fremhæver AA, at nogle store talenter i Danmark ikke får den fortjente 

opbakning. Hun mener at: man kan ikke bare som et lille nyt brand både forventes at lave to 

årlige kollektioner og stable et show på benene. Der mangler støtte herhjemme (Hertzum 2013). 

 

Den skøre designer 

I forbindelse med AA’s internationale succes og anerkendelse diskuteres det, om hun stadig vil 

blive opfattet som den anderledes og ‘skøre’ designer, eller om folk har ændret opfattelse efter 

den massive internationale opmærksomhed. Danmark har en enkel og funktionalistisk 

modetilgang, hvilket står i kontrast til det designunivers som AA skaber i sine farverige og 

mønstrede kollektioner. Den talentpleje der findes i London gør, at de holder på talenterne. AA 

udtrykker således at:  

London er god til at vise nye talenter og gøre noget ud af det, når der er noget 

nyt at se. At Topman er hovedsponsor sender et signal om, at highstreet-

mærkerne anerkender, at de har brug for, at der uddannes nye talenter, der kan 

finde på noget anderledes, (Hertzum 2014).  

I forhold til modescenerne i London og New York er Danmark præget af den kulturelt 

konstituerede jantelov, som bidrager til danskernes modeopfattelse. Nedenstående er et 

eksempel på, hvordan AA selv tror hun bliver opfattet i Danmark på grund af janteloven:  

I don’t think we do crazy pieces. I think we do very sort of functional, sleek things as 

well. But if I show in Copenhagen, people will be like “Oh my God, what is he 

wearing?” and, “No one will ever wear that.” Whereas in London and here in New 

York, people would be like, “Oh that’s amazing, he looks sleek.” (Harris 2013). 

I forbindelse med denne modeopfattelse giver vores informant, Jack, sin mening om AA’s 

designs, hvortil han fremhæver at: 

Der er mange forskellige typer, der går med AA synes jeg. Det kan være lige fra de helt 

hiphop inspirerede drenge, men har også set piger, som har AA på. I udlandet er det de 
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helt seje der har det på, herhjemme synes jeg lidt man ser alle mulige typer i det, fordi 

de forbinder hende med noget cool. (Bilag 7). 

Her forklarer han, hvordan de danske forbrugere af AA’s beklædning typemæssigt varierer 

meget og pointerer at forbrugerne i udlandet er cool. Ovenstående er med til at indikere, at der 

findes forskellige opfattelser af AA’s beklædning som følge af diversiteten i forbrugerne og de 

kulturelle karakteristika de har med i bagagen. 

	  

AA’s personlige stil, som er præget af sort minimalisme, står i kontrast til det designunivers, 

hun har skabt. Dette afspejles i nedenstående citat, som er en udtalelse fra AA i forbindelse med 

et interview, hvor hun forklarede, at det personlige tilhør til Danmark, ikke nødvendigvis 

behøver at komme til udtryk i hendes designs: 

Almost like, just buy all their black clothes. I mean i’m in black as well (...) but that’s 

who I am. I’m not saying there's anything bad about it, but for my work I need to push it 

somewhere else. And this doesn’t sit with the scene in Scandinavia. I think I will always 

come out looking like the crazy designer and that’s actually not what my brand is 

about. (Harris 2013). 

Det tydeliggøres her, at AA selv tenderer til det minimalistiske skandinaviske udtryk, men at 

hendes designs er præget af hendes relation til London og New York. Der er altså forbindelse 

mellem nationaliteterne. AA’s personlige stil refererer til Danmark, hendes designplatform til 

London og inspirationen til disse er ofte hentet i New York. 

 

 

London og kommercialiseringen 

I London er der en tendens til, at designerne ikke er særlig kommercialiserede. I 1960’erne hvor 

industrien boomede, og London kom på modekortet, var det udbredt blandt designere, at de ikke 

ønskede kommercialiseringen. Beklædningens kulturelle værdi var høj, mens værdien i 

produktionen var lav. Designere var ikke bekymrede for den forretningsmæssige del af deres 

designs, i stedet interesserede de sig for  deres egen butik, som var et sted folk hang ud og 

festede, hvilket Caroline Evans beskriver som en London tradition (Evans i Melchior & Olsen-

Rule 2006: 82). Denne London tradition har AA taget til sig i måden hun driver sin butik på 

Nørrebro på. Med åbent én gang om ugen, om lørdagen, siger hun selv i forhold til det 

økonomiske aspekt: Jeg tager stort set aldrig beslutninger med økonomi for øje. Jeg udvikler 
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mit brand ud fra min intuition og kærlighed, og butikken er ingen undtagelse (Christensen 

2014).  

Ligesom i London er det målet, at kunderne skal føle, at butikken er et sted, hvor de kan hænge 

ud. Dette illustreres i nedenstående citat: 

Jeg håber, det bliver et sted, hvor mine kunder føler, de får en del af brandet med 

hjem. Det er ikke en butik, som skal generere et kæmpe salg, det er lige så meget 

for at have et rum, hvor man kan få en totaloplevelse af, hvad mit brand står for. 

(Christensen 2014).  

	  

Londons støtte til talenterne 

Som vi allerede har nævnt gør Londons modeindustri plads til nye designere og omfavner 

diversiteten blandt disse, hvilket AA har haft stor gavn af. Det at AA får lov at arbejde med det 

mix af materialer og farver som hun gør, tilskrives modementaliteten i London. Om Londons 

modescene siger AA følgende: Modescenen og den seriøsitet, der er omkring menswear i 

London, er helt fantastisk. Jeg får virkelig meget energi af den. Mine ting passer præcist ind i 

det, der foregår, og det er der, mit kreative centrum ligger (Madsen 2014). 

Her påpeger AA nogle af de særpræg, der er ved Londons modescene, hvilket har givet hende 

muligheden for succes. 

	  

Hiphop inspirationen 

Hiphoppen, med oprindelse i USA, inspirerer AA, hvorfor hun identificeres med denne 

nationalitet. Inspirationen fra den amerikanske modekultur illustreres fx i den inspiration hun 

finder i basketball, hvilket får hendes designs til at passe ind i New Yorks modeuge.  

AA has got her inspiration from the American basketball environment, so the collection 

fits perfectly into the fashion week in New York. The Danish designer expects catching 

a new and exciting target group in the American city. (Kopenhagen Fur Februar 2015). 

Nordamerika er en sammensmeltning af nationaliteter, og det er i denne sammenhæng relevant 

at fokusere på, hvordan hiphopmusikken har påvirket modindustrien. AA lader sig især 

inspirere af hiphoppens storhedstid: 80’erne og 90’erne (Forman 2002: 106). 
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4.3.4.3 Delkonklusion  

AA betragtes som international designer, der med en born-global strategi drager fordel af place 

image gennem sin London lokation. I designinspirationen inddrager hun kulturelle elementer fra 

forskellige nationer, som skaber fælles referencerammer på tværs af landegrænser. AA skaber 

en følelse af tilhør på tværs af geografiske lokationer. Individer i hver sin del af verden opnår 

ved mødet med hinanden, i samme beklædning, følelsen af at være en del af samme fællesskab 

– AA’s design. Gruppementaliteten kommer her til udtryk, da hun gennem beklædningens 

symbolske værdier søger at forene lande og nationer. Gennem genkendelige detaljer som fx 

logo muliggør AA, at der forefindes gruppementalitet uanset om man er fra Danmark eller 

Tokyo.  

Særligt tre lokaliteter har indflydelse på AA’s arbejde; København, London og New York. Som 

dansker bærer hun en del af den danske tilgang til design, hvilket skinner igennem i AA’s egen 

beklædning. Derudover er AA’s butik placeret på Nørrebro i København, men inddrager 

traditioner fra Londons modeindustri i tilgangen til at drive butik på. Den danske 

designtradition, hvor der især er fokus på minimalisme og funktionalitet, forenes ikke med 

AA’s iøjenfaldende brug af farver og materialer. I Danmark føler hun sig som den ’skøre’ 

designer, hvor man kan argumentere for, at dette er et produkt af den danske jantelov.  

 

London er bygget op omkring en stærk forbrugerkultur, hvor designerens økonomiske 

forretningsaspekt sættes i baggrunden for den kreative udfoldelse. Dermed ønsker man i 

London at pleje nye designtalenter, hvilket gøres med økonomisk støtte og samarbejder med 

highstreet kæder. På den måde skal designerne ikke selv have økonomien for øje, hvor man i 

den forbindelse kan stille spørgsmålstegn ved, om de nye designere vil overleve når den 

økonomiske støtte ophører.  

En væsentlig del for AA’s succes er den økonomiske støtte hun har fået gennem Londons fokus 

på nye talenter. Omfavnelsen af designernes diversitet har givet AA mulighed for at designe 

eksklusivt streetwear med inspiration fra 80’erne og 90’ernes hiphopkultur. Inspirationen AA 

får fra New York, kan forklares med udviklingen af hiphopkulturens transnationale spredning, 

hvor marketingschefer brugte hiphopmusikkens popularitet til at promovere Nordamerika som 

noget nyt og cool. Gennemgående for AA’s kollektioner er hiphopkulturen, som hver sæson 

inddrages og kombineres med visuelle kulturelt konstituerede symboler fra andre lokaliteter. På 

den baggrund konkluderes det, at AA gennem place image betragtes som et internationalt brand.   
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4.3.5 ANALYSETILGANG 3:  

HIPHOP SOM PRODUKT  
	  

	  

Ved hjælp af Crane og Bovones anden analysetilgang: Analyses of systems of cultural 

production in which symbolic values are attributed to material culture through the collective 

activities of personnel with a wide range of skills analyseres AA’s anvendelse af hiphoppens 

symbolske værdier. Formålet er at undersøge de synlige subkulturelle symboler i AA’s design, 

samt at se på, hvordan de æstetiske kendetegn bruges til at distancere designet fra 

konkurrenternes. 

 

Til konkretiseringen af de symbolske værdiers betydning har Barthes udviklet et 

begrebsapparat, der beskæftiger sig med betydning. I forhold til mode har han, som semiotiker, 

en enkel indsigt i, hvordan mode ligger i detaljen, og hvordan disse detaljer gør forskellen 

mellem fx et par no-brand jeans og et par hypede hiphopbukser (Barthes 1967). Yderligere 

inkluderer vi den amerikanske forfatter og akademiker, Alison Luries framework The Language 

of Clothes, hvor beklædningen analyseres som et sprog, hvilket belyser de symbolske værdier, 

AA implementerer i sine designs ud fra sproglige referencer. I forhold til hvordan 

beklædningens symbolske værdier er kulturelt konstituerede, inddrager vi Grant McCrackens 

model, movement of meaning. Denne bidrager til forståelsen af, hvordan kulturelle meninger 

skifter lokation og bevæger sig mellem brand, produkt og forbruger. 

 

Analysen tager udgangspunkt i en omvendt tilskrivning af værdier i beklædningen. Vi ønsker at 

se på, hvordan AA tilfører værdi til sine designs. Som designer tilfører hun intentionelt 

betydninger til beklædningen. Det betyder, at beklædningen allerede er tilført værdi, når det når 

ud til forbrugerne. Dette står i kontrast til, hvordan fx Barthes’ The Fashion System forholder 

sig til beklædningens værdi. I hans tilfælde mener han, at forbrugerne tilfører værdi til 

beklædningen. På trods af Barthes’ omvendte tilgang til værdier, anvendes han til at undersøge, 

hvordan AA tilfører betydning til sine designs gennem betydende enheder. 
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De symbolske værdier 

Ifølge Crane og Bovone er værdierne, som tilskrives beklædningen, et produkt af en række 

individuelle beslutninger, som er truffet af individer, der er indbyrdes forbundne i forskellige 

nicher i modebranchen, hvorfor modeskaberne er en brik i produktionen af kulturelle elementer 

(Crane & Bovone 2006: 321). Hertil nævnes to essentielle faktorer, som skal stemme overens 

med modevirksomheders produktion af kulturelle værdier: 

1. Nødvendigheden og presset for konstant at være innovativ som tøjdesigner ved at ændre 

de symbolske værdier, som er knyttet til tøjstil. For hver kollektion er der en 

forventning fra omverdenen om, at designerne viser en grad af fornyelse, men samtidig 

vedholder de genkendelige elementer. 

2. Nødvendigheden, der ligger i, at et brand producerer beklædning, vis symbolske 

værdier stemmer overens med de værdier, forbrugerne har. 

 

4.3.5.1 Movement of meaning 

Designeren bag et modebrand er underlagt et pres for at skabe nye styles, der samtidig 

indeholder genkendelig elementer. Dermed appelleres der, gennem nye innovative styles, 

samtidig til de værdier som forbrugerne bærer, hvortil det er relevant at inddrage Grant 

McCrackens (1986) teori om kultur og forbrug. Han argumenterer for, at forbrugsgoder har 

evnen til at bære og kommunikere kulturelle meninger og betydninger. McCrackens præsenterer 

modellen movement of meaning, som beskriver den proces et produkt gennemgår, når det skal 

opnå de betydninger som produktet indeholder i forbrugssamfundet (McCracken 1986: 71).  

I movement of meaning præsenteres tre steder, hvor de kulturelle værdier og meninger er 

placeret; culturally constituted world, consumer goods og individual consumer. De kulturelle 

betydninger uddrages fra den kulturelt konstituerede verden (culturally constituted world), som 

betegner  den verden, hvori kulturen skabes. Efterfølgende overføres betydningerne til produktet 

(consumer goods), hvorefter meningen overflyttes fra produkt til forbruger (individual 

consumer) (McCracken 1986: 71).  

Det vil sige, at et specifikt produkt indeholder en særlig betydning for medlemmerne i en kultur, 

hvor produktet for individer udenfor kulturen er uden betydning. McCrackens teori har relevans 

for afhandlingen, da den pointerer, hvordan medlemmerne af en kultur tillægger 
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beklædningsdele værdi, hvorfor teorien appliceres i analysen af AA’s arbejde med 

inkorporeringen af hiphopkulturens symboler i hendes designs. 

	  

4.3.5.2 Beklædningen som sprog 

Når vi i denne tilgang taler om beklædning som et sprog, synes det umuligt at undgå Roland 

Barthes The Fashion System (1967), hvori moden fungerer som et system af enheder, der skal 

defineres for at kunne skabe en helhed (Carter 2003: 143). Barthes fremsætter et kulturelt 

system for betydning, hvilket giver os mulighed for at undersøge beklædning mere specifikt 

(Aindow 2010: 6). For Lurie er det nødvendigt, at beklædningen er et del af et sprog, hvilket 

Barthes indikerer, er et individualiseret udtryk, hvorfor det kun anvendes i specifikke 

sammenhænge. Derfor hører Luries arbejde med sproget til indenfor en mere synkron analyse. 

Dette skaber begrænsninger, da den synkrone analyse umuliggør den diakrone analyse. 

Derudover kan strukturalismen ikke redegøre for, hvorfor og hvordan modesystemet forandrer 

sig over tid (Aindow 2010: 6). 

Barthes belyser modesystemet som en stor samling af sociale relationer og aktiviteter, som er 

nødvendige for modens eksistens (Carter 2003: 145). Ifølge Barthes skal man, for at forstå 

moden, undersøge de enheder, som danner beklædningen. Det være sig i form af farver, snit, 

syninger, lommer, åbent/lukket, knap/ikke knap og så videre (Barthes 1967: 55). Som eksempel 

nævner Barthes, hvordan en cardigan skifter udtryk alt efter, om knapperne er åbne eller 

lukkede. Åbne knapper giver et afslappet og sporty look, hvorimod lukkede knapper udtrykker 

noget mere formelt (Barthes 1967: 71). 

 

      

Signified + Signifier = sign (tegn)  

Det sproglige tegn (sign) er kombinationen af et begreb/en betydningsbærer (signifier) og et 

lydbillede (signified). Adskilt eksisterer disse som modstykker til hinanden, men sammen 

fungerer de som meningsdannende. Meningsdannelsen er, ifølge Barthes’ fortolkning af 

semiotiker, Ferdinand de Saussure, et produkt af sociale sammenhænge. Tegnet betragtes som 

en tilkendegivelse af værdi, som et resultat af den udveksling og sammenligning der sker 

mellem forskelligartede ord og ideer (Barthes 1967: 42). Barthes fremhæver tegnets dobbelte 

artikulation, hvor han skelner mellem to typer enheder: Den første artikulation, de betydende 
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enheder, som bærer mening/betydning og den anden artikulation, de distinktive enheder, som 

ikke bærer mening/betydning (lyde). Her taler vi om, at ikke-betydende enheder kombineres 

med betydende enheder. Dette anvendes til at forstå de tegn og symboler som AA indfører i sine 

designs, for at skabe betydning og mening. 

	  

4.3.5.3 The Language of Clothes     

I Allison Luries framework, The Language of Clothes (1981), fremsættes beklædningen som et 

sprog. Heri præsenteres mode som et system af symboler, hvor beklædningen, ligesom andre 

sprog, varierer mellem mennesker betinget af køn, race, nationalitet m.m. Sproget i 

modeindustrien er, ifølge Lurie, mere omfattende end talesproget, eftersom det ikke kun 

omfatter beklædningen, men også accessories, frisurer, smykker, make-up og andre 

kropsudsmykninger (Lurie 1981: 4). Beklædningens sprog signalerer hvem man er og bruges til 

at udtrykke noget om sig selv overfor omverdenen. Selvom der ikke ligger store overvejelser 

bag valget af beklædning, tillægges den altid nogen grad af overvejelse. 

Indenfor ethvert beklædningssprog findes dialekter og accenter, som tillægger personlige 

dimensioner til beklædningen. Disse kan fremstå uforståelige for medlemmer af 

mainstreamkulturen (Lurie 1981: 4), hvilket gør dem interessante i forhold til subkulturer, da 

grupperne heri fører et sprog, der umiddelbart er uforståeligt for mainstreamkulturen. Derudover 

beskrives smykker og accessories som adjektiver og adverbier, hvis egenskab er at ændre 

beklædningens udtryk. Eksempelvis kan en beklædningsdel tilført accessories opfattes som 

rodet, prætentiøs eller forvirrende (Lurie 1981: 11). Valg af beklædning er, som med det talte 

sprog, med til at give informationer og statements om, hvem personen er (Lurie 1981: 4). Når 

det handler om casual beklædning, er det, som med casual sprog, mere uformelt og indeholder 

slangord (Lurie 1981: 8). Beklædning, som indeholder slangord er, ifølge Lurie, ikke passende 

til formelle lejligheder, da det forårsager misbilligelse. Dette kaldes proper clothing og handler 

om, at man signalerer engagement og involvering ved at klæde sig passende i forhold til den 

specifikke situation (Lurie 1981: 13). Dertil opfattes nogle slangord og vulgære ord negativt, 

selvom de med tiden bliver accepterede ord i det pågældende sprog. 

I forlængelse af ovenstående forståelser af beklædningens sprog, og betydningen som disse har 

for den overordnede symbolske værdi, tager vi udgangspunkt i hiphopkulturen og dens 

dialekter, når vi fremviser AA’s overførsel af symbolske værdier til beklædningen. 
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4.3.6  ANALYSE  

OVERFØRSLEN AF SYMBOLSKE VÆRDIER 

	  

I dette afsnit analyseres forbindelsen mellem AA’s design og hiphopkulturen, herunder hvordan 

de kulturelle meninger og værdier overføres til produktet. Derudover undersøges, hvordan AA 

overfører hiphopkulturens symbolske værdier til designet.  

	  

4.3.6.1 Beklædningens detaljer som meningsdannende element 

Med udgangspunkt i Barthes undersøger vi den mening som beklædningens synlige symboler 

tillægges. Beklædningen skabes af enkeltstående enheder, hvor enhederne i AA’s design 

eksempelvis er et oversize snit og farver der, i forhold til herremode, er iøjnefaldende og 

alternative. Her er der fx tale om pink, neongrøn og pastelfarver. Derudover er udtrykket casual 

og sjældent tilknappet, hvilket Barthes forbinder med en sporty og afslappet stil (Barthes 1967: 

71). I AA’s designs ligger enhederne i detaljerne, hvor logoet ofte er afbilledet flere steder på 

designet. Et eksempel herpå er forårskollektionen 2016, hvor logoet er en del af blomsterprintet. 

I det blågrønne blomsterprint forener AA  sit logo som sølv afmærkninger på en kimono 

inspireret jakke med bindebånd i taljen (Bilag 13).  

Derudover er dette look tilført bukser med knap-detaljer ved sidesømmen, der giver 

associationer til 90’ernes Adidas track bukser ligeledes med knap-detalje i siden (Leith 2015, 

Bilag 14).   
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4.3.6.2 Hiphopstilens og Astrid Andersens brug af adjektiver og adverbier  

AA har formået at skabe et univers med basketball-referencer, hvor grunden til denne 

inspiration, ifølge hende selv, bunder i en tidlig interesse for sportsgrenen:  

Man fejrer, at folk er fede. Det er den attitude ved basket, som jeg har elsket, 

siden jeg begyndte at blive interesseret i fyre. Michael Jordan er måske et af de 

allerstørste ikoner fra min opvækst, og det smitter jo af. (Madsen 2014). 

 

Logoet: Logoets kædeafgrænsede cirkel skal forstås som en hiphopreference, da Cuban Link 

kæden, som omkranser cirklen, er et essentielt element indenfor hiphopkulturen. Derudover har 

logoet form som en basketbold, hvor aftegningerne indeni drager referencer til basketball. 

Logoets aftegninger er ydermere inspireret af asiatisk tegnsprog. 

For folk med interesse for mode og AA’s design, er forståelsen for logoets aftegninger 

genkendelige, men logoet vil ikke skabe samme mening for folk, der 

ikke har interesse i mode og ikke kender til inspirationskilderne. Det er 

på baggrund af logoets bagvedliggende inspiration, at individet opnår 

gruppefølelsen gennem AA’s design. Vi argumenterer derfor for, at 

AA’s logo er trukket ud af den konstituerede verden. Når det placeres 

på beklædningen vækker det følelser hos medlemmerne af kulturen, 

hvilket inkluderer dem i gruppen. 

 

Smykker og accessories 

En substantiel del af AA’s designunivers er smykker og accessories. Store guldkæder og 

guldringe anvendes for at skabe en autentisk hiphopfølelse. Eksempelvis ses, som før nævnt, 

den ikoniske og ofte anvendte Cuban Link kæde (Bilag 15), aftegnet i ringen omkring AA’s 

logo. Udover inspirationen fra Cuban Link kæderne, indgik AA i 2013 et smykkesamarbejde 

med Black Dakini om en halskædekollektion (Daimar 2013). Vedhænget i halskæderne er en 

håndlavet 3D-udgave af AA’s logo, som er udformet, så det stemmer overens med Black 

Dakinis smykkeæstetik. Halskæden blev produceret i tre forskellige materialekombinationer; 

sølv, oxideret sølv og guld. Implementering af smykker i designuniverset betegnes, ifølge Lurie, 

som adjektiver og adverbier, vis hensigt er at ændre beklædningens udtryk så forbrugeren får 

associationer til hiphopkulturen. Det er her væsentligt, at AA ikke tilfører smykkerne sine 
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detaljerede og printede designs, da dette, ifølge Lurie, kan skabe forvirring i forhold til det 

helhedsindtryk, hun ønsker at skabe. 

	  

AA er en af de få, der får lov at anvende Nike i forbindelse med sine modeshows. Nike vil ikke 

forbindes med high-fashion, hvorfor de er selektive i valget af designere, som må anvende deres 

sko i modeshows. AA’s eksklusive streetwear med synlige sports referencer forklarer, hvorfor 

Nike har udvalgt netop hende. I efterårskollektion 2015 var Nike Air-varianten fortolket som en 

robust vandrestøvle. 

AA’s valg af sneakers til modeshows og kampagnefotos er i overensstemmelse med 

hiphopuniverset. De er ikke formelle i deres udtryk, men er stadig i høj kvalitet og produceret i 

læder. Derudover anvender AA ofte hovedbeklædning. Her henter hun både inspiration fra det 

Sovjetiske militærs beret hatte, og asiatisk inspirerede Kung Fu-hatte (Bilag 16). Nogle er lavet 

i sort uld, mens andre er overtrukket med røde blonder. Ved at drage referencer til den 

sovjetiske hær og Kung Fu-kampsporten, samtidig med at forene det med blonder og stærke 

farver, tillægges kollektionerne balance, da disse adjektiver og adverbier trækker designet væk 

fra de feminine referencerammer. Ifølge Lurie tillægger adjektiver og adverbier et meningslag, 

som i dette tilfælde er med til at skabe balance mellem det maskuline og det feminine i AA’s 

designs. 

	  

4.3.6.3 Astrid Andersens brug af hiphopkulturens dialekter og accenter 

Udover logoet bærer AA’s designs præg af andre symboler fra hiphopkulturen. I denne kultur 

gøres der brug af markante dialekter og accenter i beklædningen, hvilket bevirker, at 

medlemmerne i denne subkultur skiller sig ud fra mainstreamkulturen. Medlemmernes 

afvigelser fra mainstreamkulturens sprog, afspejles i brugen af oversize beklædning med synlig 

brug af skrift og logo, markante smykker, grillz, store sneaks, tatoveringer og kasketter. AA 

pointerer, at hun ofte finder det inspirerende, at forbrugerne tør udfordre mainstreamstilen i 

deres udseende og beklædning. Det giver hende muligheden for at eksperimentere i 

designprocessen, hvilket har resulteret i neonfarver, blonder og blomsterprint. Det asiatiske 

blomsterprint The Chinese Blossom er blandt favoritterne (Akhtar 2015), og tilføjer dialekt og 

accent til designet. Igen trækkes der på elementer fra Asiens kulturelt konstituerede verden, da 

AA placerer dette element i en anden kontekst, men i samspil med andre symboler og værdier i 
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hiphoppens symbolunivers. Her er Chinese Blossom en af de detaljer som vi, i forhold til 

hiphopkulturen, betragter som et overdreven karaktertræk. Formålet med de genkendelige 

designdetaljer er, at de udfordrer mainstreamkulturen gennem statements, der alle fungerer som 

elementer af beklædningens sprog. 

	  

4.3.6.4 Proper clothing og meaning making 

Medlemmer af hiphopkulturen ser deres beklædning som proper clothing, hvorimod 

mainstreamkulturen opfatter det som en måde at ekskludere sig fra fællesskabet. Ifølge Lurie 

afhænger beklædningens mening af situationen, hvorfor vi inddrager Luries proper clothing 

(Lurie 1981: 13). Med udgangspunkt i hiphopkulturen som en samfundsgruppe, argumenterer vi 

for, at individer fra udefrakomne grupper ikke ser AA’s designs som proper clothing ved alle 

lejligheder. I en sådan situation vil nogle have tendens til at se beklædningselementer i 

hiphopkulturen som negative slang words og vulgar words. Når det forbindes med AA’s 

inspiration fra hiphopkulturen, ses slangordene i det farverige streetwear. Valget af materialer 

som blonde, fløjl og alternative farver er ikke ualmindelige i AA’s designunivers, men det er 

usædvanligt i herremoden. Som konsekvens heraf, er der intet klart skel mellem maskulinitet og 

femininitet, hvortil hun udtaler: 

Blonder er ikke noget, jeg bruger for at provokere. De indgår bare på en måde, 

hvor de bliver en del af en idé og en æstetik, og man kan sagtens slippe af sted 

med blonder, hvis ham, der har det på, har den rigtige attitude. (Madsen 2014).  

Videre forklarer hun, hvordan hun føler, at termen unisex er uddød; Det har ingen relevans 

længere, fordi den her generation af drenge ikke tænker over det, hvis de tager nederdel eller 

leggings på. Det er bare tøj og deres måde at udtrykke sig på. (Madsen 2014). 

	  

Selvom ovenstående dialekter og accenter opfattes negativt, bliver de til sidst respekterede ord i 

beklædningens ’ordbog’. Det sidestilles med bubble-up-afsnittets effekt, hvor AA var en del af 

det etablerede modesystemet, da Moss Copenhagen kopierede hendes t-shirt. Vi ser en 

sammenhæng med McCrackens movement of meaning, der handler om, at kulturelle grupper 

forstår den tiltænkte mening med beklædningen som consumer product ud fra deres culturally 

constituted world. 
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4.3.6.5 Innovation og genkendelighed 

Som Crane og Bovone påpeger, er det nødvendigt, at designeren formår at forny sig, hvilket 

sker gennem ændringen i de symbolske værdier, som er tilknyttet stilen. Der er en forventning 

fra forbrugerne om fornyelse, men med genkendelige designdetaljer for at gøre brandet 

attraktivt for forbrugerne. AA’s genkendelige designelementer er den oversize pasform, 

alternative materialer og det iøjnefaldende logo, som alle er  bundet op på illusionerne af 

gruppementaliteten. Innovationen i AA’s designs udtrykkes i hendes arbejde med materialer og 

kombinationen af det hyper-maskuline og materialer som pels og blonder, er en måde at forny 

streetwear-moden. I AA’s forår/sommer 2014-kollektion var materialerne repræsenteret i form 

af velour og skinnende materialer, i efterår/vinter 2014-kollektionen var det baby-blå satin med 

en metallic effekt  og i seneste kollektion, efterår/vinter 2016, var en stor del af designet udført i 

gråt uld (Bilag 17). Anvendelsen af materialer, som strider mod den oprindelige 

hiphopbeklædning, er en indikation på AA’s innovation. 

Herudover søger AA ofte inspiration fra rejsedestinationer rundt om i verden, hvor især Østen 

spiller en væsentlig rolle. I forbindelse med vigtigheden af innovation og variationer mellem 

kollektionerne tydeliggør vores informant, Line Plesner Jacobsen, at hvis brands skal overleve 

presset fra forbrugerne, er fornyelse essentiel:  

Vi har mange brands som sæson efter sæson gør det samme og ikke tør prøve 

noget nyt og det er sjovt nok dem der ikke rykker sig. Men vi har også brands 

som tager mange af vores ideer til sig og kaster sig ud i nye projekter ind i 

mellem. Det er altid dem der har succes. (Bilag 18). 

	  

4.3.6.6 Delkonklusion 

Hiphopkulturen som referenceunivers kommer til udtryk i Astrid Andersens designs gennem 

pasform, detaljer, smykker, fodtøj og print. Udover de visuelle symboler inkluderer Astrid 

Andersens arbejde ydermere grundlæggende værdier fra hiphopkulturen. Her inspireres hun af 

gruppementaliteten og tilhørsforholdet blandt medlemmerne i hiphopkulturen, hvorfor 

værdierne er implementeret i forretningen.  

I AA’s designs ligger de betydende enhederne i detaljerne. Tilsammen danner disse enheder 

designets sammenhæng, som et casual og sporty helhedsudtryk. Der trækkes her på 

meningsdannende enheder fra hiphopkulturens beklædningsunivers, hvor fx oversize pasform, 
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knappede sidesømme og blomsterprint har symbolsk værdi for forbrugerne. Selvom der trækkes 

flere inspirationskilder og kulturelle referencer ind i detaljerne, så sammensættes det til en 

samlet enhed, der symboliserer hiphopkulturen.  

AA’s overførsel af symbolske værdier til designet findes ligeledes i hendes logo, hvor hun 

inddrager inspiration fra både basketball, asiatisk tegnsprog og Cuban Link kæder. Derudover 

tydeliggøres AA’s interesse for smykker, som i dette afsnit karakteriseres som adjektiver og 

adverbier, i hendes designsamarbejde med Black Dakini og brugen af Cuban Link kæderne i 

hendes modeshows. I forbindelse med brugen af smykker og accessories, argumenterer Lurie 

for risikoen for at fremstå som en rodet og forvirrende helhed. AA’s brug af Nike sneaks i 

hendes modeshows indikerer ligeledes referencer til hiphopkulturens symbolunivers, da denne 

er ikonisk indenfor netop hiphopkulturen. Udover hiphop referencer, finder hun inspiration fra 

det maskuline element hos både det sovjetiske militær og kampsporten Kung-Fu.  

AA anvender genkendelig hiphop referencer i hendes designs hver sæson, men anvendelsen af 

materialer, som strider mod den oprindelige hiphop-beklædning, er en indikation på Astrid 

Andersens innovation. Således opfylder AA Crane og Bovones krav til designerne om 

genkendelighed, men samtidig med en grad af innovation i beklædningen.  

Yderligere tillægges hendes designs dialekter og accenter i form af Chinese Blossom 

print,  markante smykker, grillz, oversize beklædning med synlig brug af skrift og logo, store 

sneaks, tatoveringer og kasketter. Disse statements i beklædningen overføres fra den kulturelt 

konstituerede verden og til forbrugerne og bidrager til den fælles forståelse for beklædningen 

som medlemmerne indenfor hiphopkultuen har. De ser deres beklædningen som proper 

clothing, hvorimod mainstreamkulturen opfatter det som en måde at ekskludere sig fra 

fællesskabet.  
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4.3.7 ANALYSETILGANG 4:  

ASTRID ANDERSENS KOMMUNIKATION 
	  

	  

I fjerde tilgang tydeliggøres AA’s kommunikation af symbolske værdier. Her analyseres det, 

hvordan de symboler, der er overført til beklædning (tredje analysetilgang), kommunikeres ud 

til forbrugerne. Symbolske værdier tilføres beklædningen gennem kommunikation af den 

materielle kultur. Her beskriver Crane og Bovone, ligesom Barthes (1967), hvordan 

modebranchen anvender billeder i medierne, som tillægger beklædningen symbolske værdier. 

Gennem kommunikation viderebringer designeren de symbolske værdier, som stemmer overens 

med brandets identitet. Barthes’ teori om written- og image-clothing, the represented- og real 

clothing anvendes i analysen af, hvordan billede og tekst i medierne, er meningsskabende for 

forbrugerens opfattelse af produktet. Yderligere inddrages professor Jennifer Edson Escalas’ 

(2004) teori om storytelling, da vi herigennem belyser, hvordan AA anvender storytelling som 

kommunikation omkring brandet. Dette finder vi væsentligt, da en stor del af AA’s symbolske 

værdier er fra hiphopkulturen. Vi vil derfor undersøge hvordan hun bruger fortællinger om 

denne kultur i sine modeshows. 

 

4.3.7.1 Beklædningens præsentation i medierne / Den subkulturelle stil som kommunikation 

I det 19. århundrede så man de første tegn på mediernes indflydelse, hvor kommunikationen 

mellem mode, presse og den brede offentlighed udviklede sig (Dybdahl 2011: 18). Mediernes 

interesse for mode medførte, at mode og trends spredte sig hurtigere end før (Dybdahl 2011: 

18). I 1980’erne begyndte måneds- og ugemagasiner at praktisere streetstyle-fænomenet, og det 

blev en fast del af magasinerne at kunne læse om tilfældige personers stil (McRobbie 1989: 39). 

Medierne har fortsat indflydelse på, hvordan moden opfattes og tillægges værdi (Hebdige 1979: 

112). Det er relevant at se på den manipulation, som sker gennem trykte og online medier, da 

denne påvirker forbrugernes opfattelse af moden. Medierne forstærker det visuelle udtryk i 

beklædningens elementer gennem det sprog og de billeder som de præsenteres igennem. Dette 

er medskabende for forestillingen om de subkulturelle udtryksformer (Hebdige 1979: 111). En 
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central del af visualiseringen er sprog og billeder, som optræder internt og eksternt i 

modebranchen. Internt henvender sprog og billede sig til folk, der beskæftiger sig med mode; 

stylister, fotografer, redaktører osv., mens det eksternt er forbrugerne, der påvirkes gennem 

sprog og billeder i deres søgen efter inspiration (Carter 2003: 144). 

 

	  
Barthes: Medietekstens indflydelse på modens meningsdannelse og betydning	  

Roland Barthes (1967) anvender i sit værk The Fashion System semiotikken og lingvistikken til 

at forstå modeindustrien (Carter 2003: 143). Barthes redegør for ideen om, at hver 

beklædningsgenstand kan tage tre forskellige former; the real garment, the represented 

garment, written-clothing og image-clothing. Gennem beklædningens tre faser, transformeres 

beklædningen til noget mere abstrakt med symbolske betydningslag (Carter 2003: 146). The 

represented garment (written & image) i magasiner er ikke i overensstemmelse med the real 

garment hvilket skaber et gap mellem disse. Derudover skelner Barthes mellem the real garment 

og the represented garment, hvilket han gør for at undersøge moden i det moderne samfund 

(Carter 2003: 147). Dette fører os til den vigtige forbindelse mellem tekst og billede, hvor især 

ord er væsentlige, da de er meningsdannende for the signifier og the signified (Barthes 1967: 4). 

Når forbrugerne udforsker mode gennem billeder i magasiner og på online medier, skelnes der 

mellem the written-clothing og image-clothing, som begge er en del af the represented garment 

(Carter 2013: 146, Barthes 1967: 3). Selvom både written-clothing og image-clothing refererer 

til beklædning, tjener de forskellige formål. Barthes forklarer, at den information, som 

kommunikeres gennem teksten, er den kommunikation som billedet ikke formår at videregive 

(Barthes 1967: 12). Samspillet mellem written-clothing og image-clothing er afgørende for 

modtagerens  opfattelse. Her pointerer Barthes: What language adds to the image is knowledge 

(Barthes 1990: 17). 

 

På baggrund heraf, bidrager billedet ikke med afgørende mening, mens billedets tilhørende 

tekstbeskrivelse bringer informationer, som er umulige for billedet at formidle alene (Barthes 

1967: 13). Ifølge Barthes (1967) giver tekst og billede forbrugerne forventninger og, i nogle 

tilfælde, falske forhåbninger om beklædningsstykket, som kan afvige fra det, Barthes 

kategoriserer som the real garment (Carter 2013: 146; Barthes 1967:4). The Fashion System er 

skrevet i en ældre kontekst. Dog findes der stadig interessante referencer i hans værk, som kan 
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forbindes med, hvordan modesystemet fungerer i dag. I takt med ændringerne i medierne er 

moden ikke længere forbeholdt præsentation i fysiske magasiner, hvorfor vi også inddrager 

online magasiner, som ligeledes repræsenterer tekst og billede. På baggrund af dette undersøges 

det, hvordan AA’s design kommunikeres ud via magasiner og online medier, og hvordan tekst 

og billede er vigtigt for en designer, som inddrager musikalske referencer. 

 

4.3.7.2 Forbrugernes identitetsdannelse 

We routinely use brands to ‘say’ something about ourselves (Nick Ellis et. al 2011: 178). 

Individets bevidste identitetsdannelse gennem beklædningen, er i stigende grad et produkt af 

virksomhedens kommunikation omkring brandet. Som Nick Ellis (2011) påpeger, anvender 

forbrugerne brands til at udtrykke værdier og identitet, hvorfor det er væsentligt at 

virksomheder har forbrugerens identitetsdannelse med i deres kommunikations og 

markedsføringsstrategi. Forbrugerne står bag skabelsen af deres egen identitet, hvilket sker 

gennem den personlige beklædning og stil. Tilmed er det individets holdninger til religion og 

politik, som er med til at påvirke identiteten, og individet får således følelsen af, at stå bag 

skabelsen af egen identitet (Ellis et. al 2011: 178). 

	  

Kulturteoretikerne Mike Featherstone (1988) og Douglas Kellner (1988) udpeger identitet som 

den mest betydningsfulde faktor for forbrugerne i det postmoderne samfund. Individets 

identitetsdannelse skaber en nødvendighed for brands om at gøre sig bemærkede i forsøget på at 

få forbrugernes opmærksomhed. Kommunikationen skal være målrettet, hvis et modebrand skal 

differentiere sig fra konkurrencen på markedet (Cornelissen 2011: 46). Crane og Bovone 

argumenterer for, at båndet mellem virksomhed og forbruger forstærker virksomhedens 

kendskab til forbrugernes behov, hvilket kan anvendes i kommunikationen (Crane og Bovone 

2006: 322). Vi anvender forbrugernes behov for identitetsskabelse til at analysere AA’s 

kommunikation af symbolske værdier. Her er det interessant, hvordan værdier bliver 

kommunikeret til forbrugerne af virksomheden med en intention om, at forbrugerne anvender 

de symbolske værdier i deres identitetsdannelse. 
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4.3.7.3 Virksomhedens storytelling 

Ved at benytte storytelling som en del af virksomhedens kommunikation, inkorporeres værdier 

og personlighed gennem historiefortællinger. Det skaber en følelse af relation og tilhør hos 

forbrugerne, hvilket er afgørende for deres loyalitet. Storytelling formidler virksomhedens 

værdier gennem appellerende historier. Gennem historier er det muligt at forføre og opfordre 

forbrugeren til at forstille sig attraktive begivenheder, hvori virksomhedens produkt indgår. 

Ifølge Jennifer Edson Escalas (2004) bliver læseren af en appellerende tekst opslugt af 

læsningen. Derefter begynder processen, hvori læseren skaber en forestilling om sig selv i den 

attraktive situation, denne lige har læst (Escalas 2004: 38). Tekst kan være begivenheder eller 

fotos, og kan inkludere annoncer, modeshows, kollektion præsentationer, butiksåbninger osv. 

For at forstå de informationer som historien kommunikerer, relaterer forbrugeren sig selv til 

historien. Hvis den er appellerende, vil forbrugeren forestille sig selv i en situation sammen med 

produktet.  I takt med forbrugernes ønske om identitetsdannelse stiger behovet for 

virksomheders gode relation til forbrugerne, hvilket storytelling kan bruges til (Escalas 2004: 

41). Crane og Bovone belyser, at relationen til forbrugerne er afgørende for virksomhedens 

overlevelse (Crane og Bovone 2006: 322), hvorfor Escalas’ storytellingsteori er anvendelig til at 

analysere AA’s kommunikation. 
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4.3.8 ANALYSE  

ASTRID ANDERSENS KOMMUNIKATION AF SYMBOLSKE 

VÆRDIER TIL FORBRUGERNE 

	  

Vi søger i dette afsnit at analysere AA’s kommunikation af de symbolske værdier.  

Først analyseres det, hvordan AA knytter værdier til virksomheden gennem storytelling. Her 

anvendes Escalas storytelling-teori (2004). Derudover benytter vi Barthes written-clothing, 

image-clothing, real garment og represented garment til at belyse sammenhængen mellem sprog 

og billede i medierne, da de illustrerer, hvordan beklædningen ændrer betydning efter 

præsentationsformen. 

 

4.3.8.1 Modeshows som storytelling 

AA viderekommunikerer i sine modeshows de symbolske værdier gennem storytelling. Ifølge 

Escalas bidrager en virksomheds fortællinger til forbrugerens tilskrivning af værdier til denne 

(Escalas 2004: 38). Vi forklarer, i henhold til storytelling, flere aspekter, hvor AA gør brug af 

dette i kommunikationen af de symbolske værdier. Gennem storytelling fremkalder AA en 

illusion hos forbrugerne, hvor de forestiller sig at bære hendes designs og dermed blive en del af 

gruppen. Ved at fortælle historier omkring brandet skaber AA relationer mellem forbrugerne og 

brandet. 

	  

I forår/sommer 2015-kollektionen fortæller AA om skellet mellem gadekulturen og 

hiphopkulturens overdrevne maskulinitet sat op imod dens sårbarhed. I kollektionen kombineres 

hiphopudtrykket med asiatisk kultur. Dette kommer til udtryk i farverige kimono-designs med 

synlige AA logoer, der fortæller om nyhed og tradition. Orange, magentarød, navy blå og sort er 

farvepaletten, som giver associationer til både traditionel japansk bryllupsbeklædning og 

amerikansk sport. Derudover præsenterer hun silkens lethed og neoprenmaterialets tyngde, 
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kombineret med basketballinspirerede trøjer. Her repræsenterer de bredskuldrede 

neoprendesigns den amerikanske fodboldtradition, som samtidig nedtones af påsyede skinnende 

patches (Bilag 19). Grundlæggende handler fortællingen i denne kollektion om kontraster og 

dualiteter - maskulinitet/sårbarhed, tradition/nyhed, let/tung. Hun fortæller historien om 

dristighed i brugen af nyfortolket streetwear. Det at hun inddrager kulturelle asiatiske elementer 

i designet, gør, at forbrugerne eller front-row personerne får associationer til oprindelsen, som i 

dette tilfælde er Østen. Under fremvisningen af kollektionen bar mange af modellerne en 

buddhistisk bedekrans, også kaldet en mala, som er en traditionel meditationskæde med 108 

træperler, der bliver brugt i forbindelse med meditation og bønner (Bilag 20). Ydermere bar 

flere af modellerne et højtaljet klæde med bindebånd i taljen, hvilket kan relateres til de 

japanske Hakama bukser. Disse sidder højt og har et bindebånd i taljen og er en del af den 

traditionelle japanske beklædning (Bilag 21). Dermed kan endnu en parallel drages mellem AA 

og østlige elementer. Begge ovennævnte symboler er en del af en ældre tradition og ikoniske for 

det østlige samfund, hvilket gør det lettere for publikum at relatere dem til en bestemt kultur. 

Gennem de kulturelle symboler forstærker hun fortællingen om den asiatiske designinspiration, 

hvilket bliver meningsskabende i forhold til de symbolske værdier. 

	  

Yderligere findes kommunikation af de symbolske værdier i AA’s musikvalg, som i adskillige 

sæsoner har omfavnet kulturen hvori den største inspirationen hentes. Musikken har en unik 

evne til at fortælle historien, og den understøtter hiphopelementerne i beklædningen og 

præsentationen på scenen. Således består AA’s modeshows af fortællinger gennem 

præsentationen af beklædningen. Fortællinger som modellerne og omgivelserne bærer, skaber 

associationer hos tilskuerne. Følelsen af genkendelighed blandt publikum når de fx hører 

hiphopmusikken, skaber, ifølge Escalas (2004), positive medfølelser overfor brandet. En sådan 

følelse udvikler et stærkere bånd til virksomheden bag fortællingen, og individerne blandt AA’s 

publikum vil således gå derfra med en stærke følelse om hendes brand og hendes designs 

(Escalas 2004: 40). 
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4.3.8.2 Præsentationen i medierne 

AA har et betydningsfuldt netværk i modeindustrien, som videregiver billeder og tekst af 

hendes designs. Adskillige online magasiner rapporterer om AA’s modeshows, med 

beskrivelser som omhandler atmosfæren, materialevalget, modellerne og musikken. Alt dette 

styrker billedet (written-clothing), der vises i magasinerne. Et eksempel herpå er The Glass 

Magazine’s beskrivelse af AA’s forår/sommer 2016-kollektion: 

TLC’s Creep soundtrack pops us wonderfully into LC:M day one at AA this 

morning. The expected torso showing, male-physique-worshipping-velour-

tracksuit looks shine through piece by piece and do not disappoint. Andersen 

does modern sportswear effortlessly and updates her SS15 offering with 

Japanese kimono shapes in sport fabric such as neoprene and tonic polytricots. 

Gold crushed velour and hybrid bandana visor caps remind us of this fresh and 

exciting new designer and secured her place in the schedule (Baillie 2015). 

Denne beskrivelse bidrager med en mening som billedet ikke giver - den musikalske del af 

showet. Den musik, som omgiver AA’s modeshow og det univers hun søger at skabe, beskrives 

gennem TLC’s Creep soundtrack. Når The Glass Magazine beskriver nøjagtigt hvilket nummer 

AA’s modeller indtager catwalken til, er kombinationen af written-clothing  og image-clothing 

en væsentlig fordel for læserens helhedsforståelse af modeshowet, og dermed også 

meningsskabende. Beskrivelsen tilfører et ekstra betydningslag til billedet og efterlader læseren 

med en fornemmelse af  modeshowets atmosfære, og den oplevelse fotografen havde da han tog 

billedet. Teksten og billedets sammenhæng påpeges ligeledes af vores informant, Virgil, i 

forbindelse med de sociale medier. Jeg poster et billede af en kvinde uden nogen tekst (...) men 

så skriver jeg til billedet; “fed strik”, hvorefter man vil kigge på strikken fremfor kvinden (Bilag 

2). Dette citat tydeliggør den magt, teksten har over billedet, og hvordan teksten præciserer 

billedets betydning. 

 

I forhold til written-clothing er magasinernes brug af beskrivende ord væsentligt, da de 

understreger magasinets egen mening om showet, i følgende eksempel illustreres ordenes 

betydning for billedet, og læserens opfattelse af kollektionen: The collection was often playful 

and inventive, but occasionally had a hodgepodge feel (Marfil 2016). 

Her beskriver online magasinet WWD, hvordan kollektionen opfattes gennem ord som legesyg, 

opfindsom og sammensurium. Ifølge Barthes giver det forkerte ordvalg falske forhåbninger om 



 
 
Anja Pallesen & Maria Johnsen Copenhagen Business School 1. juni 2016 
 
 

	  

99 af 204 

beklædningsstykket, hvilket skaber afvigelser fra the real garment. Nedenstående uddrag 

omhandler modeshowets gruppementalitet: 

How it’s about wearing a ring to signal that you belong to some kind of group. 

I´m very much into guys that want to hang out in a group. Whether it's at the 

gym, or basketball court, or if it’s just down the street, I always love when you 

can see a bunch of guys and, you know, they found a similar aesthetic. I find that 

really interesting. (Davis 2013). 

Hvis forbrugeren læser denne udtalelse fra AA, hvor hun udtrykker vigtigheden af gruppetilhør 

gennem en fælles æstetisk fremtoning, kan det skabe et købsmotiv hos forbrugeren. Hvis 

forbrugeren køber designet med den forhåbning at opnå samme tilhørsfølelse som modellerne 

på catwalken, men ikke oplever at få denne, når de iklæder sig det, er teksten misvisende. 

Når online magasiner rapporterer og anmelder AA’s modeshows, fremvises ofte både billede og 

tilhørende tekst, som beskriver kollektionens elementer. Tilskuerne til modeshowet bliver 

eksponeret for the real garment, da de ser designene på modeller, der går foran dem. Anderledes 

er det for læserne, som efterfølgende eksponeres for the represented garment. Ofte anvendes 

showpieces i modeshows for at understrege budskabet med kollektionen, hvilket også er 

tilfældet i AA’s modeshows. Fx beskriver Vogue hvordan: A full-length fur splashed with her 

name was music-video ready, which brought you full circle from Danish gangster to gangster 

rap, the most frequently dropped reference where the designer is concerned. Pelsen, som 

beskrives i dette citat er klar til en musikvideo, hvorfor der er et gap mellem the represented 

garment og the real garment of use.   

	  

4.3.8.3 Celebrities og gappet mellem the real garment og the represented garmet 

Hiphopartister som A$AP Ferg, Drake og Rihanna har alle været iklædt AA’s designs. Gennem 

placeringen af beklædningen på disse personligheder præsenteres forbrugerne for hendes 

designs gennem det, Barthes kategoriserer som the real garment (Barthes 1967). Her er der ikke 

tale om en fotoshootopstilling eller et modeshow, hvor kollektionen præsenteres på en 

fordelagtig måde, men i stedet om individer, som iklæder sig disse designs af lyst. 

Udvælgelsen af celebrities, som iklædes beklædningen er ikke tilfældigt, og, ifølge AA, er det et 

led i en strategisk brandingproces (Kopenhagen Fur Marts 2014). Hun vælger dem på baggrund 

af deres værdigrundlag, hvorfor de passer ind i det univers, hun ønsker at skabe. Dermed deler 
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de kendte personligheder deres værdier med AA. Således kan brugen af celebrities relateres til 

forbrugernes stigende behov for identitetsdannelse gennem modebrands. Hertil inddrages et 

citat fra informanten, Charlotte Sandgren, som påpeger værdien i anvendelsen af celebrities i 

virksomhedens kommunikation: 

Designer-wise er det en sindssygt god måde at hype sig selv på. For eksempel AA der 

laver den der minkpels til 100.000-150.000, som så Rihanna køber, jamen bare den 

værdi hun får ved det er kæmpestor - så den form for markedsføring er rimelig smart 

(Bilag 1).  

Brugen af personer, der har værdier, der stemmer overens med brandets, har betydning for, 

hvordan virksomheden opfattes af forbrugerne. 

Celebrities agerer opinionsledere i sociale grupper, hvor fælles værdier deles blandt 

medlemmerne, hvorfor personer indenfor gruppen relaterer til- og henter inspiration hos 

opinionslederne. Således deler opinionsleder og medlemmer samme værdigrundlag, hvorfor AA 

appellerer til forbrugerne gennem brugen af celebrities i sin kommunikation. Hertil påpeger 

Crane og Bovone at virksomhedens vigtigste opgave er at kunne sætte sig i forbrugerens sted, 

for at kunne forstå deres behov (Crane og Bovone 2006: 322). AA udvælger opinionslederne på 

baggrund af deres værdigrundlag, som skal stemme overens med virksomhedens og dermed 

også forbrugernes. Opinionslederne fungerer som formidlere af de symbolske værdier, hvor 

overførslen sker gennem det Crane og Bovone kategoriserer som kollektive aktiviteter, hvor 

forbrugerne eksponeres for opinionslederens beklædning. 

	  

4.3.8.4 Delkonklusion 

Med AA’s anvendelse af symbolske værdier fra hiphopkulturen i hendes designs, er der 

nødvendigvis også fokus på, hvordan kommunikationen af disse foregår. Udfra ovenstående 

analyse, kan vi konkludere, at et væsentligt medie til kommunikationen af de symbolske 

værdier, er AA’s halvårlige show, hvor sæsons kollektioner præsenteres. AA anvender sine 

modeshow til at fortælle, hvilken inspiration der ligger bag kollektionen samt til at 

kommunikere de symbolske værdier som hun har inkorporeret i kollektionen. Her understøttes 

arbejdet med de symbolske værdier i beklædningen, af elementer omkring den fx i form af 

hiphopmusikken som afspilles under hendes show. Her kan vi konkludere at AA formår at 

fortælle en historie og ifølge Escalas (2004) er historierne afgørende for forbrugernes forhold til 
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virksomheden. Stærke historier fører til et stærkt bånd og dette kan således resultere i 

præferencer overfor AA.  

Medierne rapporterer om AA’s modeshows, kollektioner samt andre begivenheder. 

Præsentationen af fx modeshowet sker gennem sprog og billeder, og her understreger vi 

vigtigheden af samspillet mellem disse to parametre. Billedet kan ikke alene skabe læsernes 

helhedsforståelse, hvorfor både written-clothing og image-clothing nødvendigvis må være 

repræsenteret. Teksten tilføjer et ekstra betydningslag i form af detaljer, musikken og 

atmosfæren, hvilket billedet ikke tilfører, hvorfor written-clothing er det dominerende element i 

mediernes præsentation.  

 

Rapporteringen i medierne sker gennem det Barthes kategoriserer som the represented clothing, 

hvor AA’s design bliver præsenteret på fordelagtig vis. Dette står imidlertid i kontrast til the 

real clothing som refererer til hiphoppens autenticitet, hvilket repræsenteres ved AA’S 

anvendelse af anerkendte hiphop artister som A$AP Ferg, og Drake samt streetstyle ikonet Ian 

Connor. Her kan vi konkludere at disse personligheder præsenterer AA’s design gennem the 

real clothing da de iklæder sig det af interesse og derfor appellerer de til forbrugerne som 

tillægger den beklædning stor værdi. 
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4.3.9 ANALYSETILGANG 5:  

FORBRUGERNES DELTAGELSE & RESPONS 
	  

 

Analysis of the attribution of symbolic values to material culture by consumers and of their 

responses to symbolic values attributed to material culture by producers of material culture 

(Crane & Bovone 2006: 323). I denne femte tilgang analyseres forbrugernes tilskrivning af 

symbolsk værdi til beklædningen. Crane og Bovone (2006) beskriver heri, hvordan værdier, 

som har forbindelse til bestemte produkter er med til at forme vores opfattelse og forståelse af 

os selv og vores egen identitet (Crane & Bovone 2006: 323). Hensigten er derfor at analysere, 

hvordan forbrugerne responderer på AA’s kommunikation af de symbolske værdier, og 

hvorledes de udtrykker disse gennem valget af beklædning i den personlige kommunikation. 

 

Den værdi der tillægges beklædningen associeres ofte med klasse, livsstil eller subkulturer 

(Crane & Bovone 2006: 323). Med inspiration fra Goffman (1961) ser vi beklædning som et 

fundamentalt element i interaktionen mellem mennesker, da den bidrager til at definere 

individet (Bovone 2003: 208). Vi betragter altså individets valg af beklædning som udtryk for 

personlige værdier, hvor hensigten er at opnå en ønsket identitet. Beklædningens værdier 

varierer alt efter hvilken kontekst den placeres i, hvor medlemmer af samme sociale grupper 

deler de samme værdier. I den forbindelse påpeger Crane og Bovone (2006) vigtigheden af 

fællesskabet, hvorfor individualiteten sættes i baggrunden. Vi anskuer derfor gruppen som 

identitetsskabende for det enkelte individ, hvilket betyder, at individet herigennem danner sin 

egen identitet. 

 

Indledningsvis undersøges det, hvordan mediernes udvikling påvirker den personlige 

selvfremstilling. Til dette inddrages Louise Crewe (2013) til at undersøge de brugergenererede 

medier. Derudover danner Ida Engholm & Erik Hansen-Hansens (2013) karakterisering af 

modeblogs baggrund for undersøgelsen af, hvordan blogs anvendes i den personlige fremstilling 

og hvilken indvirkning dette har på opfattelsen af AA’s designs. Med udgangspunkt i de sociale 

medier, inddrager vi Goffmans (1959) impression management, som bruges i analysen af 

individets behov for selvfremstilling.  
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4.3.9.1 Mediernes udvikling og de digitale platformes magt  

Med fremkomsten af Web 2.0 og de mange medieplatforme denne har medbragt, er det 

nødvendigt for modebrands at have disse med i overvejelserne, når virksomhedens 

kommunikationsstrategi udtænkes (Crewe 2013). Væsentlige mediestrategiske overvejelser som 

virksomheden bør inkludere er blogs, online modemagasiner og sociale netværkssider (Crewe 

2013: 769). 

 

Udviklingen indenfor den visuelle præsentation og kommunikation på nye digitale 

medieplatforme medfører både muligheder og udfordringer i markedsføringen af 

designerbrands. En vigtig pointe i den forbindelse, fremsætter Dazed Digital Reactives 

chefredaktør, Jefferson Hack: The old media model is a frozen moment in time; a monthly 

magazine, a seasonal trend - it’s over. Digital culture is a constant stream. Either you adapt to 

it, or you are a dinosaur and you will die (Clott 2010). 

Ifølge Jefferson Hack handler det om at tilpasse sig disse nye medier, hvor den konstante 

teknologiske udvikling ligger et ekstra beslutningslag til virksomhedens 

forretningskommunikative strategi (Crewe 2013: 766). Ydermere byder de nye digitale 

teknologier forbrugeren indenfor i interaktionen og debatten omkring et brand, samtidig med, at 

de gør det muligt at producere brugergeneret indhold. Forbrugerne er i besiddelse af større magt 

end tidligere, eftersom de genererer en stor del af indholdet i modebranchen. Brugergeneret 

indhold betragtes som pålideligt af omverdenen, selvom indholdet er produceret ud fra egne 

holdninger, meninger og personlig smag (Crewe 2013: 765). Vi tager udgangspunkt i 

problematikkerne som nye digitale teknologier medfører, når vi analyserer hvordan dette 

påvirker AA’s forretning. 

 

Det 21. århundrede byder på nye former for reproduktion og repræsentation indenfor moden 

(Crewe 2013: 766). Med begrænsningerne i de trykte medier har nye medieplatforme gjort deres 

entré i modebranchen. Nye muligheder i medielandskabet gør det muligt at samle mode, film, 

musik og fotografering på én platform. Denne kombination giver offentligheden mulighed for at 

se kollektionerne mens de fremvises eller straks efter, hvilket er en ny og mere dynamisk måde 

at præsentere moden på. Ifølge Crewe (2013) er kreative direktører som Terry Jones, Neville 

Brody, Dylan Jones og Peter Saville indflydelsesrige inspirationskilder for streetstylens 

udbredelse. Disse personligheder har, qua deres arbejde, haft indflydelse på udviklingen 
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indenfor streetstyle, mode og den kreative industri. På baggrund af denne udvikling blev 

fundamentet for streetstyle blogs-skabt, hvor eksempelvis I.D Magazine fungerede som et 

brugerbaseret medie, hvor forbrugerne havde medbestemmelse over sidens indhold (Crewe 

2013: 766). 

 

I forlængelse af dette er en anden indflydelsesrig pionerer indenfor digital mode Nick Knight, 

som på sin hjemmeside, SHOWstudio.com, lader publikum bestemme indholdet af siden, og gør 

forbrugerne til et involverende element i hjemmesidens indhold (Crewe 2013: 766). 

Forbindelsen mellem digitale teknologier og beskrivelsen af mode i forlængelse af modefotoet 

er en væsentlig faktor i forbrugerens modeopfattelse (Crewe 2013: 766). Når man beskæftiger 

sig med forbrugernes involvering og øjeblikkelige modeopdateringer, er det relevant hvordan 

professionelle blogs påvirker den hastighed som moden bevæger sig i, hvilket nødvendigvis 

også medfører debat og diskussion omkring et brand, en kollektion eller en trend (Crewe 2013: 

772). 

Med ovenstående in mente undersøger vi, hvilken indvirkning nye teknologiske muligheder 

indenfor brugerbaserede medier har på forbrugernes deltagelse og respons på AA’s design.   

 

4.3.9.2 Modeblogs  

I forlængelse af ovenstående udvikling hvor fremkomsten af Web 2.0 introducerer nye måder at 

kommunikere på, inddrager vi Ida Engholm og Erik Hansen-Hansens (2013) karakteriseringer 

af modeblogs. Modebaserede selviscenesættelsesformer, som fx blogging, har været med til at 

etablere en ny mediekultur for udveksling forbrugerne imellem. Engholm og Hansen-Hansen 

præsenterer modeblogs som en genre, hvor det er muligt at kombinere forskellige og allerede 

kendte formater (Engholm & Hansen-Hansen 2013: 140). Sideløbende med at modeblogs i 

midten af 00’erne blev et fænomen, begyndte etablerede magasiner at inkorporere 

blogelementer på deres websites (Engholm & Hansen-Hansen 2013: 140). På blogs opleves 

indholdet i realtid, hvor tiden mellem afsender og modtager er kraftigt reduceret, og hvor 

feedback og interaktion ikke behøver redaktionel organisering (Crewe 2013: 772). Med 

udgangspunkt i Engholm og Hansen-Hansens præsentation af forskellige typer af modeblogs, 

inddrager vi professionelle, streetstyle og narcissistiske blogs. 
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Blogs: Professionelle, streetstyle og narcissistisk 

Vi inddrager professionelle blogs, da det oftest er sådanne blogs, som rapporterer og anmelder 

AA’s modeshows. Her er det magasiner, der står bag indholdet, og læserne har efterfølgende 

mulighed for at diskutere indlægget. Indholdet på den professionelle blog ligger sig tæt op af 

indholdet i magasiner, men med et brugerinvolverende element (Engholm & Hansen-Hansen 

2013: 141). Som supplement til den professionelle blog inddrages streetstyle-blogs og 

narcissistiske blogs, da disse blogformer drives af privatpersoner, der fremstiller mode i et nyt 

og mindre professionelt perspektiv (Engholm og Hansen-Hansen 2013: 143). Streetstyle-blogs 

er relevante, idet de kan anvendes til at undersøge hvordan streetstyle personligheder 

kommunikerer til AA’s målgruppe. Fokus på disse blogs er at dokumentere gadestilen i 

storbyerne, hvor pålideligheden ligger i de fotograferede personers unikke stil. Derudover er 

den visuelle præsentation medvirkende til, at fotografier og personer fremstår autentiske 

(Engholm & Hansen-Hansen 2013: 145). Der ligger et kommunikativt perspektiv i denne 

blogtype, da brugerinteraktionen gør det muligt at kommentere på de postede billeder, hvorfor 

der skabes et interagerende fællesskab. Brugerinvolveringen kan være en fordel for de 

modevirksomheder, som fremvises på streetstyle-bloggen, da man her opnår gratis reklame 

(Engholm & Hansen-Hansen 2013: 146). Streetstyle-blogs brander nye modetrends og giver den 

etablerede del af modeindustrien inspiration gennem streetstyle-billeder (Engholm & Hansen-

Hansen 2014: 147). 

Den narcissistiske blog er kendetegnet ved opslag af personlig karakter, hvor der blogges om 

den personlige stil og interesse for mode, hvilket gør bloggen til ekstremt selvpromoverende. 

Udviklingen i de narcissistiske blogs har bevirket, at denne blogform i dag er den mest 

udbredte, og det er på denne blog, at individer iscenesætter den personlige identitet (Engholm & 

Hansen-Hansen 2013: 147). 

 

4.3.9.3 Individets behov for tilhør gennem medierne 

The need to belong is the fundamental drive to form and maintain relationships (Baumeister & 

Leary 1995, Seidman 2013: 402). Som Roy Baumeister og Mark Leary (1995) påpeger, er det 

behovet for at høre til, der får individet til at opsøge medlemskab i sociale grupper. At være en 

del af et fællesskab giver individet mulighed for at signalere ekstra styrke til omverdenen, da 

følelsen af gruppetilhør er stærkere end selvet (Baumeister & Leary 1995: Seidman 2013: 402). 



 
 
Anja Pallesen & Maria Johnsen Copenhagen Business School 1. juni 2016 
 
 

	  

106 af 204 

I forlængelse af dette belyser Gwendolyn Seidman (2013), at der eksisterer to former for 

belongingness på de sociale medier; den informationssøgende belongingness, hvor sociale 

medier bruges til at indhente viden om andre, og den kommunikerende belongingness, i hvilken 

man kommunikerer både om sig selv og med andre (Seidman 2013: 403). Det anvendes til at 

belyse, hvordan præsentationen af selvet både består af informationssøgning blandt attraktive 

personer og profiler, samt i fremstillingen af sig selv. Dermed er der også et strategisk aspekt 

for AA i brugen af sociale medier, da disse ikke udelukkende bruges til selviscenesættelse, men 

ligeledes til at indhente information. 

 

Individets behov for at fremstå i et positivt lys hvor kun de attraktive sider fremvises, er et 

forsøg på at forstærke og bekræfte dets eget selvbillede. Ved at fremvise de attraktive sider af 

identiteten, er det lettere  at kontrollere det indtryk som andre individer danner om en. Det 

betyder også, at selvom individet gennem social sammenligning i nogle tilfælde vil opleve en 

negativ selvevaluering, så vil det stadig udadtil nedtone disse negative sider. Det leder os videre 

til den iscenesættelse, der sker i forbruget. Her er der særligt fokus på modegenstande (Rui & 

Stefanone 2012:111). 

Brugerne på de sociale medier er selektive i den information, som deles med omverden, uanset 

om det er billede eller tekst (Rui & Stefanone 2012: 110, Goffman, 1959). Følgelig er 

selektiviteten en måde at fravælge indhold, som ikke stemmer overens med det billede man 

projicerer (Baumeister & Leary 1995: 2). Gennem det strategisk udvalgte indhold søger 

brugeren anerkendelse og accept, men samtidig vedligeholdelse og udvikling af forholdet med 

medlemmer af samme sociale gruppe (Rui & Stefanone 2012: 110). Det bruger vi til at belyse, 

hvordan forbrugerne er selektive i den information, de vælger at fremvise på de sociale medier, 

men i lige så høj grad den de fravælger at vise, fordi den anses for at have en negativ 

indvirkning på identiteten.  

 

4.3.9.4 Impressions management  - Iscenesættelse gennem medierne 

Individets præsentation af sig selv for omverdenen foregår i overvejende grad på internettet, 

hvor der hersker stor kontrol over, hvad der bliver delt og med hvem. På de sociale medier har 

individet mulighed for at skjule sig bag en facade, hvilket rykker grænserne for 

selvfremstillingsprocessen (Kristiansen 2005). Denne facade kategoriserer vi som skærmen bag 
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hvilken individet sidder. Det være sig en computer, tablet eller smartphone. Individet er således 

i stand til at kommunikere den ønskede identitet uden at stå ansigt til ansigt med modtagerne. 

Gennem sociale medier opstår der en mulighed for at overveje hvert et aspekt af 

personligheden, som ønskes præsenteret samt hvilken fremstilling, der skaber den bedste 

opfattelse i individets omverden. Dermed argumenterer vi for, at selvpræsentationen bliver mere 

strategisk end hvis to individer står overfor hinanden (Krämer & Winter 2008: 106). Goffman 

(1959) præsenterer i værket The Presentation Of Self In Everyday Life teorien impression 

management. Denne beskriver, hvordan individet formidler et billede af sig selv med en grad af 

utroværdighed i håb om at blive en del af attraktive sociale grupper (Goffman 1959: 134). 

Goffman (2003) påpeger, at personlige intentioner er afgørende for den måde individet 

præsenterer sig selv i mødet med omverdenen. Som led i en selviscenesættelsesproces ses 

identiteten som en personlig fremvisning af det billede eller de sider, individet ønsker, at andre i 

en given situation skal se, og som kan virke selvforstærkende. Goffman behandler ikke et 

direkte indre personligt selv, som findes back stage, men det præsenterede selv, som tilpasses 

omverdenen front stage (Harste & Mortensen 2004: 211). 

At kontrollere det indtryk som andre danner sig af individet i det sociale møde er dog ikke altid 

muligt, da der i ansigt-til-ansigt kommunikation altid vil eksistere nogle meningsbærere, der 

giver en særlig information om det pågældende individ. Det relaterer sig til, at der altid er 

information, som gives og information, som afgives. Den information, som gives henviser til 

kommunikation i traditionel forstand, der åbent og bevidst anvendes. Så selvom individet, 

gennem indtryksstyring, forsøger at kontrollere det indtryk andre får, vil der altid i, det fysiske 

sociale møde, afgives ikke-intenderet information som individet ikke selv har kontrol over 

(Kristiansen, 2005). Det antages, at der er grænser for hvor langt fra virkeligheden, det er muligt 

at bevæge sig i selvfremstillingsprocessen, når der er tale om fysiske ansigt-til-ansigt relationer. 

Gennem Goffmans impression management analyseres selviscenesættelsesprocessen gennem 

front stage og back stage. I relation til disse begreber undersøges individets behov for positiv 

selvfremstilling med inddragelse af de sociale medier. Dermed danner denne teori grundlag for 

analysen af individers selvfremstilling gennem beklædning på sociale medier. 
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4.3.10 ANALYSETILGANG 5:  

DELTAGELSE OG RESPONS  

 

 

Følgende empiriske analyse er bygget op således, at vi først inddrager mediernes udvikling, og 

ser på hvordan disse inddrager forbrugernes meninger i forbindelse med responsen på AA’s 

design. Efterfølgende inddrages professionelle-, streetstyle- og narcissistiske blogs til at 

undersøge individets behov for at fremstille sig selv på den bedst tænkelige måde med AA’s 

design. Derefter appliceres to analysetilgange til individets involvering på de sociale medier; 

den informationssøgende og den kommunikerende. Afslutningsvis anvendes impression 

management til at undersøge individets selviscenesættelse som en del af den respons 

forbrugerne har til den materielle kultur, samt til at se på hvorfor beklædningen anvendes af 

individet i en positiv selvfremstilling. 

 

4.3.10.1 Mediernes indflydelse på forbrugernes deltagelse i forbindelse med Astrid 

Andersens brand 

I vores gennemgang af mediernes udvikling og hvordan denne påvirker nye digitale 

medieplatforme, blev hjemmesiden SHOWstudio.com præsenteret.  

Showstudio is based on the belief that showing the entire creative process - from 

conception to completion - is beneficial for the artist, the audience and the art 

itself. (SHOWstudio.com).  

I en paneldiskussion på SHOWstudio.com blev AA’s efterår/vinter 2014-kollektion diskuteret 

og anmeldt af Daryoush Haj-Najafi, Tremaine Emory, Soki Mak, Dean Kissick og Chris Sutton, 

som alle har interesse i mode (SHOWstudio 2014). Her præsenteres først AA’s udsagn:  

I’m not gonna change what i’m doing and i’m not gonna stop using logos. For 

me it is important to me to be part of some tribal, where people can feel like they 

belong and connect through the logos (SHOWstudio 2014). 
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Hvorefter ordstyreren opfordrer panelet til at kommentere med deres individuelle holdning til 

AA’s brug af logo. Her blev svaret: it is one of the most important things you can do, stick to 

your roots (SHOWstudio 2014). De støtter altså op om brandet og den måde AA er tro mod sin 

designinspiration. Derudover diskuterer panelet AA i forhold til andre designere som fx Raf 

Simons, Hedi Slimane og Kim Jones, hvor hun bliver omtalt i forhold til disse designeres 

storhedstid i 2004/2005, og der drages paralleller til den energi herremoden havde i disse år; this 

was one of the last times where there was this much energy around menswear (SHOWstudio 

2014). 

 

Til billeder fra modeshowet kommenteres de enkelte elementer i kollektionen. Her fremsættes 

argumenter for og imod AA’s design. Kommentarerne er overvejende positive, hvilket blandt 

andet illustreres i følgende: I’m really into brands, It is hell of a lot more commercial to have a 

great brand og AA is like a sports team (SHOWstudio 2014). 

Disse underbygger AA’s egen hensigt med brandet, hvilket er et bevis på, at AA’s symbolske 

værdier er tillagt designet på en måde, så forbrugeren kan forstå dem. Selvom hun overordnet 

modtages positivt findes der også andre eksempler. Fx er panelet mere tilbageholdene i tilfældet 

hvor de bliver præsenteret for et billede af en mand i en off-shoulder top. Her kommenterer de: 

That is interesting, I did not expect to see that, what is that fabric (SHOWstudio 2014). Selvom 

kommentarerne udtrykkes med en vis skepsis, vendes det alligevel til noget positivt, da panelet 

påpeger modellernes maskulinitet, der igen er en identifikation på den balance, AA skaber 

mellem det feminine og det maskuline.  

De konkluderende kommentarer om AA’s kollektion fra panelet var: 

- I loved it, i wasn't expecting anything else  

- I see the mood, and that’s real to me, so i think it is amazing  

- You can pair her design items with more regular pieces 

- That was unexpected, a very weird show, but a great start to the fashion week 

(SHOWstudio 2014). 
 

Dette eksempel illustrerer, hvordan forbrugerne oplever flere sider af brandet. Som Nick Knight 

beskriver i citatet, oplever man mange af elementerne i designerens kreative proces. Den indsigt 

og mulighed for at interagere om et brand, ser vi som både en fordel og en ulempe for AA. 

Mange af debatpanelets kommentarer var positive og indrammende i forhold til AA’s æstetik. 
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Det faktum at panelets medlemmer tilkendegiver egne meninger giver dog nogle ulemper i 

forhold til risikoen for negative kommentarer, der kan forme forbrugernes meningsdannelse i en 

negativ retning. Derudover giver brugerinvolveringen mulighed for subjektive udsagn omkring 

AA, hvilket ligeledes kan medføre negative kommentarer. Med SHOWstudio-eksemplet 

illustreres det, hvordan udviklingen i medieplatforme skaber en forbindelse mellem forbrugeren 

og brandet (Crewe 2013: 766). Den øjeblikkelige opdatering af modetrends og modeshows 

betragter vi som en fordel for AA, da hun formår at være tro mod brandet og sin 

designinspiration og derfor fremstår loyal og autentisk hos forbrugerne. 

 

4.3.10.2 Hvordan forbrugernes deltagelse på blogs påvirker virksomheden 

Den professionelle blog Hypebeast.com er en respekteret blog, der poster modenyheder, 

designsamarbejder og nye udgivelser indenfor modebeklædning. Bloggens mæglende magt 

ligger i evnen til at opdatere læseren med aktuelle modeshows, straks efter sidste mand har 

forladt catwalken. Den konstante opdatering på bloggen medfører, at anmeldelserne 

kommenteres af læsere, hvilket skaber respons og engagement omkring AA’s brand. Når 

Hypebeast.com vælger at skrive om et nyt designsamarbejde, fx AA x Topman, skaber det 

interesse og publicitet til AA’s design. Lanceringen af Topman-kollektionen var en 

verdensnyhed, og kollektionen var en succes, hvilket blev forstærket af, at kampagnebillederne 

var skudt i New York, med A$AP Ferg. Til dette udtaler AA:  

I was very happy to see Ferg in the collection, it looks good on him and he brings the 

energy and vibes to the capsule that I had envisioned. On set he was amazing, totally 

turning the heat up on this project and he helped create an end result that I’m very 

proud of and I value that beyond words. (Banks-Walker 2014). 

Salget af kollektionen lukkede kort tid efter den blev åbnet, da alt blev udsolgt hurtigt. 

Efterfølgende blev kollektionen solgt på Trendsales.dk og E-Bay til overpriser. Dette satte gang 

i folks søgning efter kollektionen på nettet og genererede diskussioner på diverse modefora, 

hvilket viser en brugerinvolvering som AA kan drage forretningsmæssige fordele af. 
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Streetstyle blogs: autentisk indhold     

Streetstyle-blogs påvirker offentlighedens eksponering for AA’s design, og de er derfor 

relevante at have med i analysen. Streetstyle-blogs fokuserer på at dokumentere virkelige 

personers gadestil (Engholm & Hansen-Hansen 2013: 145). Ved at dele streetstyle-billeder 

inviteres forbrugerne til at kommentere på billederne, hvilket skaber en form for 

kommunikationsforum, som er til fordel for brandet. Billederne giver et indblik i afsenderens 

holdninger og personlige stil, (Enghold & Hansen-Hansen 2014: 146) hvorfor streetstyle-

bloggen er styrkende i sin transmission af modetendenser. I betragtning af den rolle som 

streetstyle har i dokumentationen af gademoden, er hiphopkulturen essentiel, da denne er 

opstået på gadeplan. I den forbindelse kan vi igen inddrage streetstyle-personligheden Ian 

Connor og samarbejdet mellem ham og AA. Dette placerer AA’s design i en anden kontekst, og 

forbrugerne præsenteres for produkter på en autentisk og pålidelig måde (Engholm & Hansen-

Hansen 2013: 146). 

 

Narcissistiske blogs: iscenesættelsen 

Forbrugeres behov for selvfremstilling kommer til udtryk på narcissistiske blogs, hvor formålet 

er at dele billeder af outfits, de selv har sammensat. Som den mest udbredte blogtype giver den 

personlige blog bloggeren mulighed for at udtrykke sin identitet (Engholm & Hansen-Hansen 

2013: 146). Normalvis forbindes AA med herremode og hiphopkultur, men i eksemplet 

nedenfor poster en narcissistisk blog, skrevet af Signe Mørkeberg Sjøstrøm, et indlæg med 

AA’s designs. Her deler hun et blogopslag med teksten: MY CRUSH ON AA! 

(signemorkebergsjostrom.dk), og forklarer deri hendes kærlighed til AA’s design med teksten: 

Waaaauw jeg har en vildt crush på den danske designer AA! Hun er da bare den sejeste 

danske designer! Hvis du er vild med oversize og unikke style – så vil du elske hende 

fuldstændig som jeg gør!!! Denne lækre sag har hun skabt sammen med Kopenhagen 

Fur! (signemorkebergsjostrom.dk). 

I teksten findes der links, som fører direkte til både AA’s og Kopenhagen Furs hjemmeside, 

hvilket understreger Signe Mørkeberg Sjøstrøms involvering i AA’s designs. I forbindelse med 

teksten har bloggeren vedlagt et billede af sig selv iført AA’s efterår/vinter 2014-kollektion 

(Bilag 22). I et andet blogpost, hvor hun ligeledes er iført AA’s designs, beskriver hun sit outfit 

og hvilke brands der står bag beklædningen (Bilag 22). 
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Mit outfit i dag er bestående af mine smukke skind bukser fra Acne Studios, sweatshirt 

fra Topman x AA, min fine clutch fra Fr//s og black heels fra Sofie Bly, sidst men ikke 

mindst smykker fra Jewelry and Love & Jewlscph (signemorkebergsjostrom.dk). 

 

I eksemplerne ovenfor kan der ikke drages paralleller mellem Signe Mørkeberg Sjøstrøms 

visuelle fremstilling og det designunivers som AA normalt forbindes med. Som kvinde 

præsenterer Signe Mørkeberg Sjøstrøms damemoden og stilen på bloggen er ikke præget af 

streetwear, men i stedet af feminine highstreet-brands. Når Signe Mørkeberg Sjøstrøm 

udtrykker sin fascination af AA, stilles der spørgsmålstegn ved effekten af et sådan blogopslag. 

At AA’s herretøj præsenteres af en kvinde kan forbindes med AA’s udsagn om at termen unisex 

er dødt, da Signe Mørkeberg Sjøstrøms valg om at iklæde sig herrebeklædning understreger 

dette. Dette eksempel illustrerer hvordan den narcissistiske blog anvendes af forbrugerne i 

selvfremstillingen, og den understreger dermed beklædningens funktion i selviscenesættelsen. 

Signe Mørkeberg Sjøstrøm ønsker at fremstille sig selv med en casual stil og at signaler de 

værdier som AA’s-sweatshirt indeholder. 

Eksemplet ovenfor viser, hvordan Signe Mørkeberg Sjøstrøm har indflydelse på præsentationen 

af AA designs, og det bliver tydeligt, at beklædningen tillægges andre værdier end oprindeligt 

tiltænkt. Denne præsentation har AA imidlertid ikke indflydelse på, hvilket understreger den 

magt som selvfremstillende medierne har. Indholdet på bloggen betragtes af læserne som mere 

pålideligt end det indhold som magasinerne generer. Dette sker, selvom det er bloggerens 

personlige holdninger og stil, der kommer til udtryk (Crewe 2013: 765), hvorfor vi kan 

konkludere, at indholdet på den narcissistiske blog har indflydelse på opfattelsen af AA blandt 

læserne af bloggen. 

 

4.3.10.3 Hvordan forbrugernes deltagelse på de sociale medier påvirker virksomheden 

Sociale medieplatforme som Instagram, Facebook og Twitter. har intensiveret måden hvorpå 

individer præsenterer deres identitet, hvorfor Seidman (2013) hævder at behovet for fremstilling 

på de sociale medier skyldes individets ønske om at høre til. Herunder eksisterer der to former 

for det, Seidman (2013) kalder belongingness - den informationssøgende og den 

kommunikerende.  
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Informationssøgende belongingness 

Individet anvender i høj grad de sociale medier til at søge informationer og inspiration til egen 

beklædning og fremstilling, hvilket Seidman (2013) beskriver som den informationssøgende 

belongingness. Informationen søger individer gennem profiler og personer som de finder 

inspirerende og attraktive, hvilket kan relateres til den tidligere analyse af AA brug af 

opinionslederne i kommunikationen af symbolske værdier. Opinionslederne deler indhold på de 

sociale medier hvorfra forbrugerne henter inspiration (Seidman 2013: 404). 

I forlængelse af inspirationssøgningen på de sociale medier inddrager vi nu som eksempel vores 

informant, Jack, som beskriver hvordan den primære inspiration hentes gennem Facebook:  

Så er det egentlig nok mere Facebook, da det er der der bliver lagt flere links ind 

til de blogs jeg følger. (...)  Det er også der, at jeg er medlem af forskellige 

grupper der bytter eller sælger sneaks og tøj. (Bilag 7). 

Informationen om nyeste lanceringer, limited editions, collaborations osv. hentes altså på 

Facebook. Dette ses ikke som en del af individets selviscenesættelse men nærmere som et led i 

dets identitetsdannelse. 

Det billedbårne medie Instagram bruges også til inspirationssøgning, og vores informant, 

Frederik, udtaler hvordan han gennem Instagrams brand-profiler finder inspiration til sit eget 

personlige udtryk:  

Folk på gaden, internettet, Instagram og magasiner. På Instagram er det meget 

hos visuelle flotte profiler, men ellers brand profiler som viser deres nyheder 

(Bilag 23). 

Jack og Frederik søger informationer og inspiration på de sociale medier, Facebook og 

Instagram, hvilket tydeliggør et behov for selvfremstilling. Dette understreges af Seidman 

(2013), som hævder, at informationssøgningen udføres af individet på baggrund af et ønske om 

at sende samme signaler som de personer der hentes inspiration fra (Seidman 2013: 405). 
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Kommunikerende belongingness 

Seidman (2013) taler, udover den informationssøgende belongingness, om den 

kommunikerende. Her anvendes de sociale medier som et kommunikationsværktøj til individet 

identitetsdannelse. De sociale medier har stor indflydelse på individers selviscenesættelse, da 

man gennem disse kan opstille en facade og kommunikere den ønskede identitet overfor 

omverdenen. 

Bloggeren Samuele Paulitti postede den 15. april 2016 et billede af sig selv iført et AA design 

på sin Instagramprofil. Opslaget viser ham selv iført et AA design og en af modellerne fra AA’s 

efterår/vinter 2015 kollektion. I teksten til billedet står der: my interpretation of 

@astridandersen #astridandersens #astridandersen. Eksemplet tydeliggør, hvordan Samuele 

Paulitti iscenesætter sin identitet og personlighed gennem kopieringen/inspiration fra et AA’s 

catwalk-looks. På billedet står han foran spejlet og han har derfor haft mulighed for at påvirke 

billedets udtryk. Seidman (2013) forklarer dette med individets behov for at fremvise de bedst 

mulige sider af sig selv, hvortil der kan drages paralleller til Goffmans front stage-begreb som 

vi undersøger i næste afsnit. 

 

4.3.10.4 Individets selviscenesættelse gennem front stage  

De værdier, der hører til den materielle kultur former, ifølge Crane og Bovone, forbrugernes 

opfattelse af selvet. Forbrugernes opfattelse af værdierne varierer, men fælles for alle er, at de 

understøtter individets selvfremstilling, hvor behovet for at fremvise identiteten på bedst mulig 

vis er i fokus. Dette gøres gennem dét, Goffman (1959) kalder front stage. Denne front stage 

har, ifølge Goffman, forbindelser til beklædningen, da beklædningen udgør en stor andel af 

individets visuelle fremtræden (Goffman 1959). 

Der er næsten ikke nogle personer længere, der ikke tænker over, hvad deres tøj 

signalerer og siger om dem. (...) Alle dem man ser på gaden som man ikke 

kender bliver vurderet ud fra deres udseende, hvor tøj og accessories udgør, 

hvad 90%? (Bilag 1). 

Som vores informant, Charlotte, påpeger i citatet, repræsenterer beklædningen en stor del af 

individets fremtræden, hvorfor individer vurderer og analyserer hinanden ud fra beklædningen. 

Charlotte pointerer, at beklædningen er et centralt element i individernes selviscenesættelse, 

hvilket understøtter Goffmans teori om identiteten som en påtaget rolle, der skal ses i en større 
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fremstillingsproces (Goffman 1959). Beklædningen kan betegnes som værende en del af front 

stage, hvorfor vi argumenterer for, at individet bliver vurderet på beklædningen, hvorfor 

beklædningen nødvendigvis skal kommunikere de værdier og holdninger til omverden som 

individet står for. Vores informant, Frederik, understøtter dette i interviewet:  

Jeg ser det som en af de eneste måder, udover hår og kropsudsmykning, at 

udtrykke sig på visuelt. For mig er tøj en måde at udtrykke min identitet.  (Bilag 

23).  

Her understreger Frederik, hvordan hans identitet udtrykkes gennem beklædningen. Identiteten 

er altså øjensynligt tæt forbundet med de værdier individer tillægger beklædningen. 

Frederiks udtalelse kan forklares ved hjælp af Goffmans impression management teori, som 

belyser individets anvendelse af beklædning som et led i selvfremstillingen. I forbindelse med 

AA forklarer det, hvordan individer relaterer til de værdier som AA har anvendt i sine designs, 

hvorefter beklædningen bliver en del af identitetsdannelsen. AA arbejder intensivt med at 

inkorporere hiphopkulturens værdier og symboler i sine styles, hvilket bevirker, at nogle 

forbrugere køber hendes designs fordi de tillægger hiphoppen samme værdier som AA. 

 

4.3.10.5 Delkonklusion  

Grundlæggende ser vi forbrugerne som aktive medskabere af de værdier, der hører til den 

materielle kultur. Forbrugernes deltagelse og respons kan, i denne sammenhæng, betragtes ud 

fra udviklingen af medieplatforme, hvor fremkomsten af sociale medier er særligt relevant. I 

SHOWstudio-eksemplet underbygges den relation, der er mellem forbrugerne og modebrands. 

Her er forbrugeren inviteret indenfor i de bagvedliggende motiver for et modebrand, hvilket 

medfører brugerinvolvering. 

 

AA’s forretning påvirkes af professionelle-, streetstyle- og narcissistiske blogs.   

I forbindelse med de professionelle blogs fremhæves Hypebeast.com, som gennem sit indhold 

giver forbrugerne modenyheder, hvilket skaber brugerinteraktion og hype. Denne blogtype 

bringer altså indlæg, som skubber til forbrugernes opfattelse af AA. På den måde skabes der 

både omtale og hype omkring hendes brand. Gennem streetstyle-bloggen involveres 

forbrugerne i virkelige personers stil. Individet er altså i fokus, og streetstyle-bloggen bidrager 

til autencitet og pålidelighed omkring et brand. Det har betydning for AA, når hendes brand 
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fremvises af anerkendte streetstyle-personligheder som fx Ian Connor. Den narcissistiske blog 

har indflydelse på AA, da disse skaber omtale af hendes brand og bringer det ud til deres 

læserskare. Bloggerens personlige værdier bliver i nogen grad overført til AA design, hvorfor 

der er risiko for miskommunikation. Dette er tilfældet hvis en blogger, som ikke anses som 

værende en del af AA målgruppe, tillægger produkter værdier, som ikke stemmer overens med 

de tiltænkte værdier. 

 

De brugergenerede websites og sociale medier danner rammen for individets ønske om at 

fremstille identiteten på den mest fordelagtige måde, hvor den visuelle fremtoning i denne 

forbindelse er essentiel. Beklædningen anvendes som en integreret del af individets 

iscenesættelse, og behovet for at fremvise positive sider af sig selv på sociale medier skyldes et 

behov for at høre til. Forbrugerne af AA’s design forbinder sig altså med brandet og responderer 

på de symbolske værdier, som er tilført beklædningen, hvilket vi tydeliggør i forbrugernes 

anvendelse af medier som en scene hvorpå de kan fremstille beklædningen. 
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5. DISKUSSION 

 
 

 

Hvad er subkultur i dag? 

Med afhandlingen har vi tydeliggjort at AA placerer sig i en subkultur. Vi har betragtet hendes 

inspirationskilde og målgruppe som en del af denne. Men i et samfund, der er i konstant 

udvikling og hvor teknologi og individualitet spiller en væsentlig rolle, er det så overhovedet 

muligt at karakterisere og definere en nutidig subkultur? 

AA søger det autentiske og argumenterer for, at hun i sine designs er autentisk. Men kan man 

som vestlig kvindelig designer, uddannet fra en prestigefuld designskole i London, med priser 

der ligger i den høje ende, samtidig betegne sig selv om autentisk indenfor en subkultur, der har 

været igennem en kommercialisering i 80’erne og 90’erne? 

	  

Er det autentiske forsvundet ud af subkulturerne?  

Individets beklædning og stil har altid, i større eller mindre grad, været anvendt i den personlige 

kommunikation med et bestemt budskab - identiteten. Gennem stilen har man, historisk set, 

altid udtrykt tilhørsforhold til forskellige kulturelle klasser - fra mods til metal, fra punk til 

teddyboys – har subkulturer altid været genkendelige og definerede på baggrund af 

beklædningens karaktertræk og narrativer. 

I det 21. Århundrede forekommer disse klassificerbare grupper mindre ekstreme, hvorfor det i 

dag er vanskeligt at definere en subkultur. Doctor Martens støvler er ikke længere lig med punk, 

og en oversize t-shirt er ikke lig med hiphop. McCracken (1998) skriver i bogen Plentitude: In 

the 50s, you were either mainstream or James Dean. You had to be one or the other. Denne 

skarpe opdeling kan forklare individets motiver bag tilhørsforhold til sociale grupper, hvor man 

skulle gøre op med sig selv, om man var enten James Dean eller mainstream. I modsætning til 

dette citat argumenterer vi for, at tilhør til én bestemt gruppe besværliggøres i kraft af det 
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omskiftelige samfund vi lever i i dag. I stedet er udviklingen den, at subkulturer inspireres af 

flere forskellige stilarter, hvilket besværliggør definitionen af disse. Over tid har subkulturer 

trukket på andre subkulturer i deres stil, hvor den seneste tendens er kombinationen af hiphop 

og heavy metal. Kanye West havde, i forbindelse med sit sjette album Yeezus fra 2013, designet 

merchandise, som i form og udtryk var streetwear, men som havde et ‘Yeezus’ påtryk, der er 

inspireret af heavy metal bandet Metallicas logo (Hypebeast.com, Bilag 24). En del kritik blev i 

den forbindelse rettet mod den iøjnefaldende inspiration, men samtidig blev det startskuddet til 

en aktuel streetwear trend. 

I takt med, at der trækkes på eksterne elementer, udvikler subkulturer sig til en sammenlignelig 

masse, hvor der lånes og kopieres fra hinanden. Det kan diskuteres om det overhovedet er 

muligt at definere klasseforhold gennem beklædningen, da det ikke længere handler om at 

knytte sin identitet til en gruppe, men om at skabe en individuel identitet gennem gruppers 

synlige symboler. 

Det at skille sig ud fra mainstreamkulturen blev i 00’erne en tendens, som udviklede sig til de 

såkaldte hipsters, der søgte coolness ved at agere uncool og her var individualiteten i fokus. I 

dag er hipsteren en uddøende race, og individet søger i højere grad mod stilen i 

mainstreamkulturen. 

Man kan altså argumentere for, at træk fra de oprindelige subkulturer er på vej ind igen, men på 

en ny måde. Streetstylen inspirerer den måde forbrugerne klæder sig og bevæger sig derfor i 

nedadgående retning fra high-end-design. De designere, som dikterer moden, har ikke kun 

indtjeningen for øje. De ønsker derimod at definere moden for indeværende generation af 

modeskabere og forbrugere. AA er interessant i den forbindelse, da hun udtrykker, at hendes 

forretning ikke er skabt på et økonomisk grundlag. Derudover anvender hun den oprindelige 

hiphopkultur og placerer den i en kontekst, hvor den ikke oprindeligt var tiltænkt. Hun trækker 

på elementer fra en underprivilegeret social gruppe og indfører dem i det etablerede 

modesystem - på catwalken i London, Paris og New York. 

Som vi beskrev før, inddrager subkulturer elementer fra andre kulturer, hvilket AA er et 

eksempel på. I hendes hiphopinspirerede designs inddrager hun designdetaljer fra basketball, 

østen, Kung Fu, musik fra barndommen, danskhed og blomsterprint. Dermed bevæger hun sig 

væk fra tidligere definitioner af subkulturer. Til dette stiller vi spørgsmålet: hvornår flyder det 

hele sammen som en stor bricolage? Og kan hiphopinspireret design opfattes som autentisk, når 

det kombineres med andre subkulturer? 
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Subkulturer i dag 

Den tilbagevendende subkulturelle måde at klæde sig på kan tilskrives brands som Hood By 

Air, Gosha Rubchinskiy and Nasir Mazhar. Disse designere bringer, som en del af det nye 

modekuld, street- og high-end-mode sammen, nuanceret gennem kulturelle emner som ikke før 

har været inkluderet i beklædningen.  

Det er en ’uniform’, som giver associationer til de dage hvor subkulturelle grupper blev 

identificeret på baggrund af deres beklædnings DNA. De har skabt autencitet, som udnytter 

undergrundsmentaliteten i form af beklædningsgenstande, som gør op med, hvad der normalt 

tilhører bestemte køn. I forhold til dette kan der stilles spørgsmålstegn ved hvorfor disse brands 

er populære netop nu? Og hvorfor søger folk pludseligt det subkulturelle? 

Her kan vi igen inddrage McCrackens statement om James Dean og mainstream. I et samfund, 

som er blevet diversificeret gennem dets accept af det personlige udtryk, highstreet-mode og 

teknologi, er individet begyndt at søge gruppementaliteten i definitionen af selvet. Man ønsker 

at være en del af en autentisk gruppe, som forener ligesindede individer. Når alt kommer til alt 

var det det autentiske, der skabte subkulturer i første omgang. 

AA vinder stor anerkendelse som vi mener bunder i hendes brug af celebrities, der passer ind i 

hendes brandunivers. Et stigende antal designere er begyndt at arbejde ud fra ideen om den 

smalle markedsføring, hvor de henvender sig til de få, for at lade det sprede sig gennem hype og 

word-of-mouth. Her gør man op med den massive brug af limited editions, især indenfor 

sneaks, hvor det limited ofte ligger i et designsamarbejde med en hiphopartist og et sportsbrand 

eller en streetstyle-forretning. Vi argumenterer derfor for, at den smalle skjulte markedsføring er 

fordelagtig for et brand, som lader sig inspirere af en subkultur. Dog kan man, ved at gøre dette, 

som AA, ramme dele af mainstreamkulturen - fx gennem samarbejder eller relationer til 

betydningsfulde og indflydelsesrige folk i de rigtige grupper. Derudover præsenterer AA 

brandet gennem modeshows for en gruppe af folk, der har indflydelse på større kulturelle 

grupper. Det, som imidlertid adskiller frontrow personerne fra lavere klasser, er prisen på 

hendes designs. I forlængelse heraf kan det diskuteres, om den subkulturelle stil kan sælges til 

en pris der ikke stemmer overens med de vilkår den oprindeligt kom fra? 
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Modesystemets indflydelse  

Med New Yorks nye modesystem gøres der op med den gængse forår/sommer-, efterår/vinter-

model, som udskiftes med en see now, buy now-model. Vi belyste i analysetilgang fem hvordan 

AA blev præsenteret i sprog og billede umiddelbart efter hendes kollektionsfremvisninger, ofte 

gennem professionelle blogs som Hypebeast.com, Complex.com og Dazed.com. 

Hvis disse ikke har muligheden for, umiddelbart efter et show, at poste indlæg om kollektionen, 

hvad skal der så ske med disse blogs? AA’s hype skyldes den omtale hun får på respekterede og 

anerkendte blogs. Gennem disse blogs eksponeres forbrugerne, umiddelbart efter AA’s shows, 

for hendes kollektion. De blogs hun ofte omtales på, forbinder musik og mode, hvorfor netop 

disse er væsentlige i forbrugernes meningsdannelse. Hvis modesystemets cyklus ændres, hvem 

vil så opdatere forbrugerne på trend forud for andre? Vil blogs blive sat ud af det etablerede 

modesystem? 

	  

Når modesystemet bevæger sig bagud, kan vi ligeledes diskutere om dette også gælder de 

håndværksmæssige dygtigheder. Egentlig har der været tendenser, som peger i den retning. Fx 

understregede Tranoi-modemessen i Paris det øgede fokus på materialevalg, teknikker og finish. 

Det fokus, der er på det gedigne håndværk, besidder imidlertid en grad af modstridende 

elementer, da man med godt håndværk signalerer holdbarhed og mindsker behovet for at købe 

nyt. Alligevel præsenterer designeren en ny kollektion under den næste modeuge, med samme 

mål - at sælge. I dag er det gode håndværk lig med kvalitet og holdbarhed. Men ser vi det i et 

historisk perspektiv, hvor fokus i 1800-tallet lå i detaljerne og den gode kvalitet, så var dette 

ikke lig med, at man brugte beklædningen længe. Her mener vi, at man kan trække referencer til 

Veblens argumenter for at købe nyt og McCrackens tanker om den rene æstetisk, da forbrugerne 

altid vil have et behov for at fremvise deres identitet via beklædningen, hvorigennem de 

indikerer tilhørsforhold og social klasse. Ligeledes kan vi trække på afhandlingens historiske 

perspektiver, hvor man fx i 1800-tallet havde enorm fokus på det ekstravagante design, som var 

lavet i couture-ånden. Selvom beklædningen kunne holde længe, så var behovet der stadig for at 

følge modens tendenser. Og derfor var der også et behov for at forbruge. Her ser vi en 

sammenligning med Blumers trickle-across-begreb, hvor æstetiske præmisser, som 

funktionalitet, enkelhed og autenticitet, tilsidesættes til fordel for forestillingen om den gode 

smag og nye modetendenser. Så kan det betale sig for designere at lave tøj, som er teknisk 
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indviklet og tidskrævende, når forbrugerne i sidste ende måske kun bærer det et par gange, fordi 

en ny modetrend opstår? 

Relateres dette spørgsmål til AA, så kan det diskuteres, om hendes håndværksmæssigt 

veludførte designs til høje priser på sigt kan overleve de nye modestrukturer. Hendes designs 

ses ofte på celebrities, men hvor udbredt er hun egentlig når det kommer til de mere almindelige 

forbrugere? Hvis disse celebrities vender hende ryggen, og ikke ønsker at samarbejde med 

hende mere, appellerer hun så stadig til de forbrugere, som dog har økonomien til at købe 

hendes designs? AA rammer en trend i tiden. Hvis denne trend ændres, ligger udfordringen i 

fornyelsen, hvilket, for os at se, er hvad mode handler om: Ændringer, fornyelse, innovation. 

	  

Balancen i modesystemet  

Hvordan kan modesystemet håndtere paradokset mellem den sultne presse, forbrugerne og 

bloggerne, som føler, at de bliver overeksponeret for nye produkter? Og hvordan bliver denne 

hastighed sænket uden at miste virksomheden og indtjeningen i opbremsningen? En 

nedbremsning i modens hastighed skal gøres med tanke på forbrugerne (nyheder) og moden 

(forandring). Mode er ikke mode uden forandring, og forbrugere skal udsættes for noget nyt, så 

de kan købe noget nyt - sådan er behovssystemet. Jo før forbrugerne får noget nyt, jo hurtigere 

går det, før de igen vil have noget nyt - dette er udviklingen i modesystemet. Der er pres på for 

hele tiden at tilføre nyt shine til designet. Vi relaterer disse tanker til Veblens conspicuous 

waste, da han her argumenterer for, at når forbrugerne køber ny beklædning, skaber det 

yderligere behov for merforbrug. Dermed bunder vores undren i, om modesystemet kan bære 

disse ændringer, uden at tabe forbrugernes behov undervejs. 
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6. KONKLUSION 

 
 

 

Gennem vores søgen på nye forståelsesrammer og nye fortolkninger, var hensigten 

med afhandlingen at opnå indsigt i- og dybere forståelse for de sociokulturelle parametre, der 

ligger bag den subkulturelle mode. På denne baggrund inddragede vi AA som empirisk case, for 

at undersøge hvordan hiphopinspireret mode er blevet en del af den etablerede modeindustri. 

Vores problemformulering lagde op til en undersøgelse af, hvordan AA anvender 

hiphopkulturens social-æstetiske adfærd i sin forretningsstrategiske kommunikation med 

udgangspunkt i en sociologisk og kulturel tilgang. I kapitel et anvendte vi trickle-teorierne i 

vores undersøgelse af AA’s forretningsstrategi som en kombination af det kommercielle og det 

sociale/subkulturelle. AA fremstår som en eksklusiv designer, der inspireres af hiphopkulturens 

karakteristika og samtidig anvender opinionsledere. Dermed argumenterer vi for, at der 

forefindes forskellige trickle-bevægelser omkring hendes brand.  

Derudover tydeliggør vi, at AA placerer sig i en nutidig overklasse, hvor hiphopstilen tillægges 

eksklusive detaljer og alternative materialer, hvilket kendetegnes ved en trickle-down-effekt. 

Den oprindelige hiphopkultur udgjorde en bubble-up-effekt, men med anvendelse af eksklusive 

materialer, anerkendte hiphopartister og en høj prisklasse, argumenterer vi for, at AA’s brand 

henvender sig til hiphopinteresserede med forbindelse til modebranchen. 

En væsentlig del af trickle-analysen er samarbejderne med A$AP Ferg og A$AP Rocky, 

hvorigennem hun rammer personer, som fascineres af hiphopmusikken. Derfor bliver den stil 

AA repræsenterer, accepteret blandt disse artisters fans. Derudover er AA’s forbindelse til 

streetstyle-ikonet Ian Connor et element, som bidrager til autenticitet i hendes brand, hvilket vi 

ser som en essentiel del af hendes forretningsstrategi. 
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Udover bubble-up-effekten, er AA’s brug af celebrities en trickle-across-effekt, da hun 

anvender celebrities som opinionsledere for sociale grupper i samfundet. Stilen er, i denne 

gruppe, en collective selection, som medfører, at forbrugerne kigger på- og kopierer gruppens 

stil i ønsket om at opnå samme status som hiphopartisterne. I den forbindelse argumenterer vi 

for, at AA image- og brandmæssigt rammer en gruppe i samfundet, der ikke råder over samme 

økonomi som overklassen, men som på trods af prisen, stadig køber hendes designs. 

	  

Crane og Bovones fem analysetilgange, dannede grundlag for kapitel to. 

Analyserammens variation af teoretiske tilgange, gav mulighed for undersøgelsen af 

modebeklædningens symbolske værdier. Med en sociologisk tilgang til marketing, undersøgte 

vi hiphopkulturens referenceunivers, tværnationale referencerammer, hiphopbeklædningens 

symbolske værdier, AA’s kommunikation af symbolske værdier og forbrugernes deltagelse og 

respons. 

 

I analysetilgang et undersøger vi de symboler hiphoppen anvender i 

meningsdannelsesprocessen. Vi kan i den forbindelse konkludere, at nutidig subkulturel 

beklædning og musik stadig ses som løsninger på sociale problemer. I den forbindelse har de 

narrativer, der beskriver hiphopkulturens karaktertræk i beklædningen, alle forbindelse til 

gruppementaliteten. Gruppementaliteten er her forstærkende i beklædningens meningsdannelse, 

hvilket afspejles i retorikken, adfærden og musikken. Hiphopkulturens overdrevne karaktertræk, 

forbinder vi med løsninger på sociale problemer i et nutidigt perspektiv, hvilket 

eksemplificeredes gennem tøjdesigneren MUF10 og rapperen Sivas. De fortolker 

hiphopkulturen, hvorfor vi ser dem som europæiske hybrider, der gennem design og rap søger 

væk fra sociale problemer. Dette eksempel illustrerer hvordan forbrugernes søgen efter identitet 

bruges i markedsføringen af et brand, hvor hypen skabes på baggrund af det ’mystiske’ og 

uopnåelige. Som forretningsstrategi kræver det, at man opbygger et stærkt og solidt brand. 

	  
I anden analysetilgang kan vi konkludere, at værdier, som udtrykkes gennem beklædning, er 

medbestemmende i forståelsen af- og tilgangen til mode. Den væsentligste kulturelle og 

modemæssige forskel mellem Københavns- og Londons modesystemer, er Londons tilgang til 

nye designtalenter. Den københavnske modescene præges af et minimalistisk og funktionelt 

udtryk, hvorfor AA skiller sig ud gennem materiale- og farvevalg. Hun skaber et univers af 
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hypermaskuline modeller, som iklædes hiphopdesigns med feminine detaljer, hvilket står i 

kontrast til den danske mentalitet, hvor janteloven danner argument for den danske opfattelse. I 

London har hun arbejdet sig til økonomisk støtte, og det faktum ser vi som den primære grund 

hendes succes. AA’s hiphopinspiration stammer fra Nordamerika, hvorfor det også er her, hun 

oftest samarbejder med hiphopartister. Derudover ligger det tværnationale i AA’s interesse for 

genkendelighed på tværs af landegrænser. Her inspireres hun af en klanagtig brug af logoer og 

genkendelige detaljer, som tilsammen danner et tilhørsforhold med beklædningen som fælles 

sprog. Vi kan konkludere at AA inddrager elementer fra både København, London og New 

York, hvilket afspejles i hendes tværnationale tilgang til designets genkendelige detaljer. 

	  

I tredje analysetilgang tydeliggøres AA’s inspiration fra den oprindelige hiphopkultur, hvilket 

afspejles i både logo og design gennem genkendelige detaljer. Innovationen kommer til udtryk i 

materialevalget, hvorfor begge nødvendigheder, ifølge Crane og Bovone, er repræsenteret. 

Udover de synlige faktorer i produktet, drages der paralleller mellem AA’s univers, hvor 

værdier som gruppementalitet og tilhørsforhold er kerneværdier. Disse værdier signalerer 

forbrugerne gennem beklædningen, hvorfor der kommunikeres gennem et fælles sprog. AA’s 

designs skaber altså en fælles referenceramme for forbrugerne, som opnår følelsen af 

tilhørsforhold gennem beklædningen. De subkulturelle symboler og æstetiske kendetegn 

distancerer AA fra konkurrenterne, hvilket bidrager til brandets unikhed. 

	  

AA’s kommunikation af de symbolske værdier blev undersøgt i afhandlingens fjerde tilgang. 

Her handler det for AA om at viderebringe synlige symboler som hun markedsfører på en 

genkendelig og synlig måde. Gennem markedsføring skal AA viderebringe de værdier, som 

stemmer overens med brandets værdier og identitet. Her bidrog the real-, the represented- og the 

used garment til at tydeliggøre, hvordan AA’s beklædning ændrer status, når den fremstilles i 

medierne - en status, som tillægges af forbrugerne. Ydermere er written-clothing og image-

clothing bestemmende for, hvordan AA’s designs opfattes, hvorfor vi konkluderer at teksten er 

bestemmende for billedets betydning. Specielt hos en designer som AA, hvor musikken har så 

væsentlig en rolle, er det betydningsfuldt, at denne beskrives i written-clothing. 
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I femte analysetilgang, er forbrugernes respons på AA’s symbolske værdier i beklædningen en 

del af den selviscenesættelse, som foregår i brugerbaserede medier.  Med hiphopkulturens 

optagelse i mainstreamkulturen er der fokus på, hvordan forbrugerne bruger dette som en del af 

deres iscenesættelse og identitet på baggrund af gruppen. Selviscenesættelsen gennem AA’s 

design på de sociale medier, må konkluderes at have afgørende betydning for brandet, da dette 

skaber hypen. I forbindelse med dette er identificeringen som man bevidst eller ubevidst 

foretager gennem påklædning, en del af den personlige iscenesættelse. Denne bruges i 

opretholdelsen af en facade eller som identitetsskabende element. Især professionelle blogs, 

som omhandler streetstyle, er indflydelsesrige i forhold til hvordan de sociale mediers udvikling 

har indvirkning på selvpromovering. 

	  

AA forbinder altså sig selv og sit brand med hiphopkulturen gennem symbolske værdier 

inkorporeret i beklædningen. Gennem kendte hiphopartister, som appellerer til almindelige 

forbrugere, tilføres virksomheden forretningsmæssige fordele. 
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BILAG 1 - CHARLOTTE SANDGREN 

INTERVIEWGUIDE til interview med Charlotte Sandgren 

 

Velkomst og præsentation af intervieweren og observatør 

Hej, jeg hedder Anja og det her er Maria. Jeg læser spørgsmål op og Maria supplerer, hvis hun 

har tilføjelser. Vi læser på CBS og er igang med vores kandidatafhandling, som handler om 

forbindelsen mellem forbrugernes iscenesættelse gennem tøj - med fokus på hiphopkulturen. Vi 

vil undersøge, hvordan det kan påvirke eller bruges af et brands i deres kommunikation og 

markedsføring. Vores case er Astrid Andersen, og denne case bruger vi til, at undersøge 

hvordan forbrugernes personlige kommunikation kan bruges i hendes strategiske 

kommunikation. Vores mål med opgaven er, at kunne komme med anbefalinger i forhold til den 

strategiske kommunikation omkring brandet.  

 

Interviewet optages og fortrolighed 

Jeg gør opmærksom på at vi optager interviewet - er det okay? ellers gør vi det selvfølgelig 

fortroligt.  

 

Temaer 

Det vi gerne vil snakke med dig om i dag er:  

• Personlig stil  

• Sociale medier 

• Astrid Andersen 

• Mode og tøj som statussymbol 

 

Introduktion  

Inden vi går til spørgsmålene, må du gerne kort introducere dig med navn, alder, stilling og 

bopæl. 

 

Spørgsmål: 

De første spørgsmål kommer til at handle om mode og din personlig stil. Her vil der komme 

spørgsmål omkring inspiration, brand præferencer og sammensætningen af din beklædning.  
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1. Hvordan vil du beskrive din personlig stil? 

2. Hvor finder du inspiration til det tøj du går i?  

3. Tænker du over hvilke brands du går i? 

a. Hvis ja, hvorfor? 

b. Hvordan er sammensætningen? Er det f.eks. kun mærkevarer, kun highstreet, 

mixer du osv.? 

c. Er der nogle brands du aldrig ville gå i?  

d. Vælger du oftest mærkevarer? 

4. Har du nogle favorit brands? 

 . Privat og arbejds-wise 

 

Limited editions 

Der kommer mere og mere fokus på limited editions og mange går op i det, vi ser i dag folk der 

ligger i kø for at få fat i Limited Editions.   

1. Tænker du over om dine tøj, sko eller accessories er limited?  

2. Vil du gerne adskille dig fra mængden med det tøj du går i? 

3. Vi har set at du har postet billeder med mærket Muf10 

a. Kan du beskrive hvad Muf10 er for et brand?  

b. Hvor kommer navnet fra? 

c. Hvorfor har du valgt at gå i tøj fra Muf10? 

4. Betyder det noget for dig om man kan se logoet på det tøj du har på?  

5. Hvad tror du det giver folk at købe limited editions?  

 

Sociale medier og personlig branding 

1. Bruger du sociale medier dagligt? 

a. poster du hver dag? hvorfor? 

b. Indhold af dine post - hvad er temaet oftest? 

2. Hvor meget fylder henholdsvis arbejdet og privatlivet på de sociale medier? 

3. Anvender du de sociale medier som en del af din personlige branding? 

4. Tror du andre folk bruger de sociale medier til at iscenesætte sig selv?  

a. Er beklædning en del af dette? 

5. Kan et modebrand gøre brug af forbrugernes iscenesættelse i deres markedsføring?  
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6. Hvordan mener du et modebrand bedst de sociale medier? 

 

Astrid Andersen   

1. Kender du Astrid Andersen? 

2. Går du i hendes tøj? 

3. Bruger du nogle gange Astrid Andersen arbejdsmæssigt? 

4. Hvem vil du sige målgruppen er? Og hvilke typer går i hendes tøj? 

5. Er der stadig en hype omkring AA? 

 

Afslut med tak og vores videre forløb 

 

 
INTERVIEWETS TRANSSKRIBERING 

Interviewer: Anja 

Observatør: Maria 

Interviewets varighed: 41 min.   

Dato: 31.03.16 

 

Interviewer: Jeg hedder Anja, og det her er Maria. Jeg læser spørgsmål op, og Maria 

supplerer, hvis hun har tilføjelser. Vi læser på CBS, og er i gang med vores kandidatafhandling, 

som handler om forbindelsen mellem forbrugernes iscenesættelse gennem tøj - med fokus på 

hiphopkulturen, og hvordan det kan påvirke eller bruges af et brand i deres kommunikation og 

markedsføring. 

De temaer vi vil komme ind på er; personlig stil, sociale medier, gruppementalitet gennem tøj 

og Astrid Andersen. 

Interviewer: Vi kunne godt tænke os, at starte med, at du giver en kort introduktion af dig selv 

– dit navn, alder og stilling. 

Charlotte: Ja, jamen jeg hedder Charlotte Sandgren, og jeg er 34 år gammel. De sidste ti år har 

jeg arbejdet i magasinbranchen, som moderedaktør, hvor jeg har arbejdet med alt fra styling til 

journalistik. Jeg har arbejdet med alt, hvad der har med kommunikation og tøj at gøre, og især 

kommunikation til bestemte målgrupper. De sidste to måneder har jeg været selvstændig med 

mit eget firma, kreative bureau som hedder Charlotte Sandgren. Bureauet spænder egentlig 
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meget bredt, jeg laver både større kampagner, hvor jeg står for produktionen som projektleder, 

og stylingen. Så er jeg tilkoblet Remees projekt på Stay, som laver ny natklub i København, 

hvor jeg er blevet brand manager. Det vil sige, at jeg er bindeleddet mellem natklubben og 

danske modebrands, og arbejder med hvordan disse to komponenter kan bruge hinanden. 

Ligeledes er det min opgave, at stå for personalets fremtoning og look, altså styling af alt 

personale. Derudover har jeg startet et nyt firma sammen med nogle andre, som er en social 

medie platform der hedder Insta-gang. Her varetager vi influencers fra Instagram, og det er 

primært dem med over 10.000 følgere. Her har vi så lavet en stor platform til dem, og så står vi 

ligesom for at markedsføre dem. Eksempelvis skal vi koble dem sammen med brands og ikke 

kun mode relaterede brands. 

Interviewer: Men kun med Instagram personligheder? 

Charlotte: Ja altså det er vores egen platform, men vi finder influencer på Instagram. 

Interviewer: Super. Vi går nu i gang med spørgsmålene, og de første kommer til at handle om 

mode og din egen personlige stil.  Vi kunne godt tænke os, at du beskrev din egen personlige 

stil. 

Charlotte: Ja, nu skal det selvfølgelig ikke lyde for kliché, men min egen stil er meget mig - 

Charlotte Sandgren. Hvis man kigger tilbage, så har min stil egentlig ikke rykket sig sådan vildt 

meget inden for de sidste ti år. Selvom jeg har været inde under mange forskellige tendenser i 

min tid, i form af det jeg laver. For mig har det handlet meget om, at tøj ikke symboliserer hvem 

du er, men komplementerer hvem du er. Det er sådan min stil er, den er lidt drenget, udadvendt, 

rå og ikke så baseret på hvad andre tænker. Det handler mere om den selvtillid jeg har bag mig 

som person, det viser mit tøj og det jeg går i. 

Interviewer: Hvor finder du inspiration henne? 

Charlotte: Ehm, jamen altså, jeg følger en del profiler på de sociale medier, som er 

privatpersoner, der formår at have deres egen personlige stil, der finder jeg i hvert fald 

inspiration. Og så er det musikbranchen, vil jeg nok også gøre det meget i. Lige nu er det meget 

Vetements, som ligesom har det der… som komplementerer den stil jeg har i forvejen. Det er 

lidt sådan, at jeg søger stilen, jeg går ikke ud og søger hvad andre laver, jeg søger hvordan min 

stil rykker sig, og hvordan jeg kan følge med på beatet med min stil. Så ja, de sociale medier og 

musik.    

Interviewer: Tænker du meget over hvilke brands du går i? 
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Charlotte: Nej, slet ikke, jeg er kun omkring hvordan tøjet ser ud, hvordan det klæder min krop 

og personlighed, så det har slet ikke noget at sige. Faktisk har jeg det bedre, hvis jeg kan gøre et 

godt og flot kup i en high-street butik. 

Interviewer: Er der favorit brands imellem? 

Charlotte: Ja, det vil der jo altid være. Altså Zara - jeg kan ikke gå ind i den butik uden at købe 

noget i hvert fald. Ja, og så H&M, Cos, Topshop og Asos.com. 

Interviewer: Så vil vi gerne spørge lidt indtil Limited Editions, da der er meget fokus på det 

lige nu. Tænker du over, om du går i noget der er limited? 

Charlotte: Nej det gør jeg ikke, men det er mest nok på grund af prisen. Jeg synes ikke der er 

nogen stor værdi i, at have noget som ikke alle andre har, og betale 4000 for det. Jeg forstår 

godt hypen, og hvis jeg havde været millionær havde jeg måske haft det anderledes, men for 

mig spiller det ikke nogen stor rolle, om noget er limited. 

Interviewer: Hvorfor tror du at folk hyper det sådan? 

Charlotte: Folk kæmper for at være noget, for at være individuel, og at være noget i denne 

kæmpe mængde af noget der bare flyder sammen. Især med de sociale medier, folk på gaden og 

hvad folk laver. Det er et råb om at føle sig speciel, bare på en eller anden måde, og det gør vi jo 

med alt vi laver. 

Interviewer: Tror du der er kommet mere af det eller er der bare mere fokus på det nu? 

Charlotte: Designer-wise er det en sindsyg god måde at hype sig selv på. For eksempel Astrid 

Andersen der laver den der minkpels til 100.000-150.000, som så Rihanna køber, jamen bare 

den værdi hun får ved det er kæmpestor - så den form for markedsføring er rimelig smart. Det at 

H&M gør noget hvor normalt kan alle få det, en mængde. Altså H&M ikke et brand hvor man 

løber hen for at skaffe noget. Det er derfor en meget smart værdi for dem, at de engang imellem 

laver noget, hvor folk løber hen for at få det. At de i ny og næ laver det, kan jeg godt forstå, det 

skaber hype.    

Interviewer: Nu har vi stalket lidt rundt og vi har set dig i noget MUF10, kan du beskrive det 

brand? - for det virker ret limited. 

Charlotte: Ja, jamen MUF10 er jo baseret på en inderkreds af mennesker, som kommer fra 

mange forskellige miljøer, har fundet sammen og accepterer hinanden på kryds og tværs af de 

her miljøer. Altså Reza som laver MUF10, kommer fra Iran, er flygtet hertil med sin familie og 

er, et eller andet sted, hele sin barndom vokset op i kriminalitet. Han har aldrig rigtig haft 

vilkårene til at blive rigtig dansk, hvis man kan sige det sådan. Øhm.. han har et eller andet sted 
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valgt at sige, at nu vil han ud på den anden side, ud og bidrage til samfundet. Han har så koblet 

sig op med mennesker som udadtil, for mig er det sådan, hvorfor vælger jeg at hænge ud med 

Reza, og hvorfor vælger han at hænge ud med sådan en som mig - hvad får vi ud af hinanden? 

Jamen det er jo bare mennesker der mødes, som har en eller anden form for kreativitet, uden det 

har noget at gøre med udseende eller baggrund. Og det er egentlig det MUF10 handler om, det 

er en gruppe mennesker som tror på individet, frem for hvad man ser udadtil. Det er jo hvad 

man kalder en “modebande”, det kan man vel godt kalde det? Han tager noget fra sit miljø fra 

tidligere, og jeg tager noget fra mit miljø. 

Interviewer: Har du været inde over hvem der har fået det? 

Charlotte: Ja, men det er selvfølgelig Reza der har fuld bestemmelse over det. Det startede jo 

med Sivas, de to er venner. Det har jo et lidt hårdt udtryk, men det er ment som et blødere 

budskab, det handler om holdet, et team. Inderkredsen er på 8 personer, som altid kan få det, og 

så er der selvfølgelig dem som får det i gave. Det er jo en indvandrer mentalitet, det der med 

brødre og loyalitet, det er det MUF10 står for, bare pakket ind i en meget blød og varm 

udgave.   

Interviewer: Så det er lidt den følelse han gerne vil skabe, når han laver det her? 

Charlotte: Ja, og det er den følelse, som vi har når vi har det på, og det er det tøj gør for folk. 

Hvis MUF10 havde været balkjoler eller palietter, jamen så kunne vi godt have været venner, 

men vi vil ikke have haft de samme interesser. Vi havde ikke kunne lave grupperinger omkring 

det her, men det er jo klart fordi det brand repræsenterer hvem jeg er. Det som loyalitet og et 

team kan sammen, er noget jeg tror rigtig meget på, og derfor giver det god mening for mig. 

Interviewer: Tror du så det giver streetcredit, status, accept, måske ikke for dig, da du er en 

del af det, men mere for udefrakommende?    

Charlotte: Det er det blevet, men det er noget der har taget tid. Det startede jo med Sivas og 

Reza, og så er der blevet hevet flere personer med ind, som kommer ind på baggrund af 

venskab. Vi rammer bredt, da vi alle har forskellige kredse. Mit netværk er ikke det samme som 

Rezas eller Sivas’, men jeg tror, at folk ser en status i at få lov at komme til at gå i MUF10, 

fordi de ser hvordan vi som fællesskab har det. Det er lidt den der New Yorker gangsta feel man 

får af det. Det er loose og stort og baggy. 

Interviewer: Nu går vi så videre til sociale medier og personlig branding, bruger du sociale 

medier dagligt? 

Charlotte: Ja, det gør jeg. 
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Interviewer: Poster du noget hver dag også? 

Charlotte: Nej, det gør jeg ikke. Men jeg bruger de sociale medier meget forskelligt. Facebook 

er noget man har været en del af i mange år efterhånden, og det bruger jeg primært til at holde 

mit netværk, det vil sige mine kontakter, og at jeg har mulighed for at kontakte folk hurtigt. På 

Facebook har man mulighed for at samle sit netværk på en platform, som når jeg for eksempel 

laver natklubåbninger og brands, så er det nemt at gå ind og tilføje folk, som arbejder for det 

brand. Instagram har jeg altid brugt for mit brand og mig selv. Ikke sådan, nu er jeg 

modeekspert, se hvordan jeg går klædt, men mere det liv jeg lever, og så selvfølgelig hvis jeg 

synes det tøj jeg går i er sejt.   

Interviewer: Du har kun din egen private Charlotte Sandgren konto, eller har du flere? 

Charlotte: Jeg har kun min egen private, og derudover har jeg en hvor jeg sælger mit tøj og så 

har jeg adgang til MUF10s, som vi også har på Instagram. Og så kan man sige, at jeg sagtens 

kunne lave en forretning og brande tøj, men det er først noget jeg kan tillade mig nu, da det ikke 

før har været særlig velset qua mit job i modebranchen, og for magasiner. Men det er noget der 

måske kommer senere hen, nu jeg også har startet eget firma, men nu må vi se, jeg skal finde en 

strategi for det først i hvert fald.   

Interviewer: Tænker du over temaet i dine posts? 

Charlotte: Jeg har lidt af det hele, så meget tænker jeg ikke over det. Fordi det er vigtigt, at når 

man laver et brand for sig selv, så skal det jo egentlig være om sig selv. Det er ikke alt jeg har 

lyst til at dele, og der er meget jeg ikke poster. Her tænker jeg på, når ens Instagram er åben, de 

følgere jeg har er måske 10% er mine egne venner, resten er over det hele, det kan være en 

fremtidig forretningspartner, som jeg ikke ønsker skal have det indtryk af mig, selvom det 

sikkert er meget sjovt. Udover det, er det kun vinkler, filter og ting i den dur jeg går op i, men 

ikke så meget hvordan og hvornår og hvorledes. 

Interviewer: Hvor meget fylder henholdsvis arbejdet og privatlivet på de sociale medier? 

Charlotte: Kun på Instagram fylder det, ej det gør det jo også på Facebook, men det er en helt 

anden side af sagen. 

Interviewer: Eksempelvis på Instagram, tænker du så over det i arbejdsmæssig sammenhæng? 

Charlotte: Jamen ved at arbejde på magasiner, har man jo, et eller andet sted, varetaget 

magasinets Instagram. Så den har jo, et eller andet sted, overtaget ens private. Det har været 

mere samarbejder jeg har lavet privat, med et tøjfirma eller noget andet, hvor man ligesom har 

lavet nogle aftaler. Øhmm... 
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Interviewer: (spørger ind) Men når du eksempelvis poster MUF10, tænker du over det er godt 

for din forretning eller er det lige så meget dig personligt? 

Charlotte: Det er fordi det er godt for forretningen. 

Interviewer: Tror du andre folk bruger de sociale medier til at iscenesætte sig selv?   

Charlotte: Ja, men alt for meget... 

Interviewer: (spørger ind) Så også meget mere end det der bare er personligt? 

Charlotte: Man kan sige i København K, for eksempel, hvis man nu kender rigtig mange der, 

så lover jeg dig for, at de pæneste jeg kender på Instagram, ser ikke sådan ud i virkeligheden. 

Jeg tænker meget over, at dem jeg kender, som er en del yngre piger, udstiller sig selv MEGET. 

Jamen man er ikke i tvivl, altså hvis man kigger ind af, så havde jeg selv den krop da jeg var 19 

år, jeg lagde det bare ikke op dengang. Vi havde bare ikke mulighed for at promovere os selv, vi 

havde heller ikke behovet for det. Det der er i dag er, at man starter meget tidligt med at have et 

behov for at vise sit ydre, som noget der er bedre end andre. Man ser hele tiden en Chanel taske 

på en, hvor man tænker, den må dine forældre have købt til dig. Men gennem Instagram, får du 

den til at se ud, som om du selv har haft råd til den, og lever et højt society liv. Der er vildt 

mange der får forældrene til at betale for deres ting, og så kan man jo begynde at se mere på 

forældrene end børnene. Hvordan er det de opdrager deres børn og om det er sådan en 

mentalitet og tankegang de ønsker deres børn skal have?! 

Interviewer: Så du tænker også, at beklædning og accessories, er en del af hele den der 

iscenesættelse? 

Charlotte: Ja selvfølgelig! Der er næsten ikke nogle personer længere, der ikke tænker over 

hvad deres tøj signalere og især hos unge, der stikker det jo helt af. Alle vil se godt ud, og alle 

vil vise de har styr på det, hvis man ikke kender en person, så er det jo tøjet som viser det. Alle 

dem man ser på gaden, som man ikke kender, bliver vurderet ud fra deres udseende, hvor tøj og 

accessories udgør, hvad 90%? 

Nu er det her selvfølgelig fortroligt, men det er ikke sådan i ikke ved det. Men der er ikke en 

blogger længere, der ligger tøj eller accessories op, som de ikke er blevet betalt for at lægge op, 

eller har fået gratis. Det er eddermame sjældent, og det er jo alle, det er de største, det er Pernille 

Teisbæk, Trines Wardrobe og alle. De ligger jo ikke noget op længere som bare er deres 

personlige stil. De lægger noget op, fordi der er et formål med det. Det er jo sådan det er, folk 

laver forretninger. 
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Interviewer: Tænker du at et modebrand kan gøre brug af den almindelige forbrugers 

iscenesættelse i deres markedsføring? - altså her snakker vi ikke bloggere eller Instagram 

personligheder. 

Charlotte: Det burde brands gøre, i bund og grund. Det burde de gøre, alt bliver bare det 

samme, så hvis alle for eksempel går i Ganni. Øhm, jamen hvem er Ganni-pigen? altså det 

bliver utroværdigt på et tidspunkt. Så vil jeg hellere gøre som for eksempel MUF10, et godt 

eksempel i bund og grund. Jamen, vi kunne godt gå ud og sælge sindssygt meget, vi kunne godt 

gå ud og putte Pernille Teisbæk i det. Lige nu er det nået til det punkt, hvor kendisser kontakter 

os, for at gå i tøjet, for eksempel Christiane ringer og spørger hvordan man få fat i det her brand. 

Men altså, hun er ikke brandet, hun er ikke MUF10, så selvom det giver god mening, så har hun 

ikke det brandet har brug for. Det er jo det brands bør gøre, det er at vælge dem med færre 

følgere og dermed virke mere troværdige. Den person som har de her 400 følgere, har en meget 

større værdi i de 400 følgere han/hun så har. Det bliver oprigtigt, han/hun har det på, fordi hun 

matcher det her brand, og fordi det passer til stilen eller personligheden. Derfor har det jo en 

meget større effekt. 

Interviewer: Så det er lidt det MUF10 gør med deres ? 

Charlotte: (afbryder) ja, det er jo fordi vi opretholder det på længere sigt, frem for at få det 

bredt ud til en mio. mennesker, så er det nok for os med 10.000, fordi det så er de 10.000 rigtige 

der ser det, og det er de 10.000 rigtige der så kommer til at gå i det. Brandet skal være stærkt, så 

det kan få lov til at bygge sig selv op.     

Interviewer: Hvis du skulle sige det, hvordan synes du så et modebrand skulle benytte de 

sociale medier? 

Charlotte: Jamen først og fremmest skal det have fokus på sig selv. Man skal ikke starte med, 

hvor kan jeg kaste det her hen, på alle andre mennesker, før vores eget brand bliver stærkt. Et 

brand skal jo være stærkt selv, det skal opbygge et univers, og så skal man være tro mod det 

brand man har. Det betyder egentlig, at have meget mere fokus på sit univers og på sin profil. 

Give følgerne noget ekstra inde på egen profil, altså at blive direkte afsender til kunderne, 

fremfor at det er en blogger der er afsenderen. Som brand er det bedre at være fra A til B med 

sin kunde, fremfor at det skal gå igennem C og B for at det bliver stærkt nok. Hvis det brand 

kan opbygge et univers der bliver stærkt nok, og giver kunderne et univers, ja, så vil jeg sige, at 

det har større chance for at overleve på længere sigt. Det handler om at have fokus på sit eget 

brand, fremfor at blive alt muligt man ikke er. 
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Interviewer: Til sidst, har vi et par spørgsmål om Astrid Andersen, og så er vi done. Kender du 

Astrid Andersen og hendes designs? 

Charlotte: Ja, det gør jeg. 

Interviewer: Går du i hendes tøj? 

Charlotte: Nej, men det er nok mere prismæssigt. 

Interviewer: Har du brugt det i arbejdsmæssig sammenhæng? 

Charlotte: Ja, jeg har brugt det i Costume. Det har nok været en modeserie, eller et eller andet. 

Interviewer: Hvem vil du sige målgruppen er? 

Charlotte: Jamen det er jo hiphop miljøet, jamen det er jo en fashionista og kunstnerisk figur, 

på en eller anden måde. Og nu ved jeg sådan en som ukendt kunstner, jamen han er jo ikke som 

sådan kunstnerisk fashionista, men han har en stor personlig stil. Og så er det jo selvfølgelig, 

bare hiphop verdenen 

Interviewer: Der er måske sådan lidt forskel på målgruppen, men hvilken type tænker du 

klæder sig i Astrid Andersens design? 

Charlotte: Jamen, det er kun fordi jeg ser ASAP Rocky for mig hele tiden. Ohland kunne jeg 

faktisk godt se i det. 

Interviewer: Hvis vi snakker den almene dansker? 

Charlotte: Så vil jeg sige hipster miljøet, så vil jeg rykke ud til sådan noget som Vesterbro, 

altså den type. 

Interviewer: Så i stedet for at sige Nørrebro, hvor det måske er lidt mere gangsta? 

Charlotte: Jamen, jeg tror bare det er en meget mindre målgruppe end Nørrebro. Men hipster 

miljøet - Vesterbro, vil være mit bud. 

Interviewer: Tænker du stadig der er en hype omkring Astrid Andersen? 

Charlotte: Det er lidt svært at finde ud af, på hvilket niveau folk taler om det. I starten var der 

meget fokus på tøjet, og nu er det mere gået hen og blevet et fokus på hvem hun kender, og 

hvilke miljøer hun færdes i. Det kan selvfølgelig også altid give noget credit, det ved man jo 

godt, men jeg tror et eller andet sted, at hypen er ved at være forbi i Danmark. Men det er 

egentlig bare fordi den er flyttet til udlandet, hvilket er meget større og stærkere for hende. Men 

i lille Danmark har vi nok tendens til, at have mere fokus på hvem hun hænger ud med, og at 

hun måske kender de store. Man er stolt af, at hun klarer det godt i udlandet. Man ser ikke 

hendes hype herhjemme og ser nok ikke hendes tøj så meget mere, til gengæld ser man det over 

hele verden. 
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Interviewer: Tror du at hendes succes er baseret mere på det økonomiske fremfor det sociale? 

- altså tjener hun penge? 

Charlotte: Nej det tror jeg ikke…. det ved jeg ikke, det her er virkelig bare en forestilling jeg 

har om Astrid Andersen. Sådan som jeg ser Astrid Andersen, så ser jeg den her, super quirky 

herretøjsdesigner, og tænker er du designer? Det er sgu lidt mærkeligt, og du er lidt genert og du 

er lidt… hmmm. Men hold kæft hvor laver du bare nogle vilde kreationer, hvor er man 

imponeret over det hun kan. Den sociale verden vi lever i nu, er du ikke høj og tynd, jamen så 

kan du ikke være i de kredse. Og der tror jeg, at man omfavner den der med, at hun er skide sød, 

men jeg tror man bliver inspireret af hendes evner og dygtighed. Man bliver man inspireret af 

den hun er som person, og det hun kan levere. Grunden til jeg ikke tror hun tjener nok, er 

simpelthen, at hun ikke er mainstream nok, altså det er jo der pengene er. Alt andet er jo et 

brand, og har hun nu lavet en jakke som Rihanna køber for 100.000, jamen så har hun nok brugt 

80.000 på at lave den. Ja, du har tjent 20.000, men det kommer du jo nok ikke til at basere en 

forretning på og leve af, på længere sigt.      
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BILAG 2 - VIRGIL NICHOLAS  

INTERVIEWGUIDE til interview med Virgil Nicholas 

 

Velkomst og præsentation af intervieweren og observatør 

Hej, jeg hedder Maria og det her er Anja. Jeg læser spørgsmål op og Anja supplerer, hvis hun 

har tilføjelser. Vi læser på CBS og er igang med vores kandidatafhandling, som handler om 

forbindelsen mellem forbrugernes iscenesættelse gennem tøj - med fokus på hiphopkulturen. Vi 

vil undersøge, hvordan det kan påvirke eller bruges af et brands i deres kommunikation og 

markedsføring. Vores case er Astrid Andersen, og denne case bruger vi til, at undersøge 

hvordan forbrugernes personlige kommunikation kan bruges i hendes strategiske 

kommunikation. Vores mål med opgaven er, at kunne komme med anbefalinger i forhold til den 

strategiske kommunikation omkring brandet.  

 

Interviewet optages og fortrolighed 

Jeg gør lige opmærksom på at vi optager interviewet - er det okay? ellers gør vi det selvfølgelig 

fortroligt.  

 

Temaer 

Det vi gerne vil snakke med dig om i dag er:  

• Sociale medier 

• Personlig stil 

• Modebranchen  

• Astrid Andersen 

 

Introduktion  

Inden vi går til spørgsmålene, vil du så kort introducere dig med navn, alder, stilling og by.   

 

Spørgsmål: 

De første spørgsmål kommer til at handle om sociale medier og blogs.  

1. Hvor meget bruger du de sociale medier i hverdagen? 

2. I forhold til det, hvor meget er så arbejde og hvor meget er privatliv? 
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3. Tænker du over hvordan du fremstår på de sociale medier i forhold til personlig 

branding?  

4. Er bloggen udelukkende arbejde eller også interesse? 

 

Vi går nu videre til spørgsmål omkring personlig stil og mode.   

5. Hvordan vil du beskrive din personlig stil? 

6. Er der nogle brands du aldrig kunne finde på at gå i?  

7. Hvad er dine favorit brands?  

8. Hvor stor betydning har brandet bag den beklædning du tager på?  

9. Vælger du tøj ud fra mærke eller stil? 

10. Betyder det noget for dig om man kan se logoet på det tøj du har på?  

11. I forhold til limited editions, køber du så tøj, sko eller accessories der er limited?  

12. Hvad tror du det giver folk at købe limited editions?  

 

Nu vil vi komme ind på samspillet med sprog og billede og hvordan det bruges på de 

sociale medier for at målgruppen opfatter budskabet korrekt, så... 

13. Hvor vigtigt er det, at have tekst til de billeder man poster på de sociale medier?  

14. Hvordan tror du det påvirker brugerne af de sociale medier?  

15. Hvor vigtigt er samspillet mellem sprog og billeder på de sociale medier? 

16. Hvilket medie tror du er vigtigst at bruge som designerbrand, i forhold til at 

kommunikere og dele nyheder og designs?    

 

Jeg går nu videre til spørgsmål som er mere specifikke i forhold til Astrid Andersen. Og vi 

ved du kender til Astrid Andersens design, så derfor vil vi også gerne stille nogle 

spørgsmål omkring hendes design og kommunikation omkring brandet.  

17. Hvad forbinder du Astrid Andersens designs med? 

18. Hvem ser du som Astrid Andersens målgruppe?  

19. Hvordan tror du Astrid Andersen har opnået at blive internationalt anerkendt?  

20. Hvad tror du folk ønsker at signalere når de bruger Astrid Andersens designs? 

21. Hvad tror du at Astrid Andersen ønsker, forbrugerne skal signalere når de iklæder sig 

hendes designs?  
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22. Astrid Andersen snakker meget om, at hun er tiltrukket af den gruppementalitet der er 

blandt unge mennesker i måden de klæder sig, synes du så det kommer til udtryk i 

hendes kommunikation ud ad til? 

 

Modebranchen og succes 

23. Hvilke kriterier i forhold til hvad vi har snakket om tror du der skal til for at man får 

succes i modebranchen?  

24. Hvorfor skiller nogle brands sig ud og klarer sig godt i forhold til andre? 

25. Hvad gør et brand specielt?  

 

Afslut med tak og vores videre forløb 

 

 
INTERVIEWETS TRANSSKRIBERING 

Interviewer: Maria 

Observatør: Anja 

Interviewets varighed: 51 min.   

Dato: 31.03.16 

 

Interviewer: Jeg hedder Maria, og det er Anja. Jeg læser spørgsmål op og Anja supplerer, hvis 

hun har tilføjelser. Vi læser på CBS, og er i gang med vores kandidatafhandling som handler 

om forbindelsen mellem forbrugernes iscenesættelse gennem tøj - med fokus på hiphop 

kulturen, og hvordan det kan påvirke eller bruges af et brand i deres kommunikation og 

markedsføring. Vores case er Astrid Andersen. Vil vi lige gøre opmærksom på at interviewet 

bliver optaget, men hvis du ønsker det kan vi gøre det fortroligt. De temaer vi vil komme ind på 

i dag er; sociale medier, personlig stil, modebranchen, Astrid Andersen 

Interviewer: De første spørgsmål kommer til at handle om sociale medier og blogs, da vi ved 

du har en blog nu og tidligere haft været med i andre blogfællesskaber. 

Virgil: Ja 

Interviewer: Hvor meget bruger du de sociale medier i hverdagen? 
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Virgil: Jeg bruger de sociale medier hele tiden, hverdag. Både i mit arbejde, indirekte og direkte 

i forhold til det arbejde jeg udfører for mine kunder, men også på den private front som jo 

egentlig også er mit arbejde. 

Interviewer: Er det 50/50 med det private brug og det arbejdsrelaterede brug? 

Virgil: Nej det er nok nærmere 70/30 med arbejdet og så er resten så privat. 

Interviewer: Tænker du så meget over, hvordan du fremstår på de sociale medier i forhold til 

den personlige branding? 

Virgil: Nej det gør jeg ikke og det er jo i virkeligheden… Hvis man kigger på de personer, som 

jeg startede med at blogge med for to år siden, og hvilket forspring, eller hvilket niveau de er på 

nu, kontra det niveau som jeg er på og dem der er kommet stort set i går som også er på et vist 

niveau i forhold til mig, så tror jeg egentlig min måde at være på på de sociale medier er meget 

personlig. Jeg vil hellere være mig og være troværdig end at etablere et image som ikke er 

troværdigt. 

Interviewer: Sådan noget som din blog, er det udelukkende arbejde eller er det også interesse? 

Virgil: Bloggen for mig og det at blogge startede jo meget med at være super interesse. Da vi 

startede Superbial, min første blog, for snart ti år siden var det jo et helt magasin til sidst og der 

var 50.000 læsere på den. Det var super meget arbejde og der blev fokuseret på, at vi skulle 

levere nyheder og det skulle være nye tider og det ene og det andet. Det droslede jeg 

fuldstændig ned fra på et tidspunkt hvor pinterest, tumblr og instagram begyndte at stikke helt 

af. Folk havde ikke længere brug for det samme læser-flow, vi skrev jo længere artikler og 

features osv. Så gik der 1,5 år, hvor jeg ikke skrev eller bloggede overhovedet, og så lavede jeg 

Grey Slacks, fordi jeg fik en forespørgsel fra de folk jeg arbejdede med, mine kunder og dem 

som jeg startede med i sin tid. De ville gerne have et sted, hvor jeg viste, hvad jeg lavede. Det 

hjalp jo også mig i mit arbejde, jeg fik nogle flere jobs fordi folk kunne se mit produkt. Det er 

mega svært, særligt når du styler, fordi det er svært at få alle udtryk ud. Så det har været meget 

mere arbejde i forhold til, hvor vi startede. 

Anja: Og Grey Slacks det er din egen blog alene? 

Virgil: Ja ene og alene. 

Interviewer: Hvor længe har du haft den? 

Virgil: Øh i 1,5 år. 

Interviewer: Nu til noget lidt andet. Hvordan vil du beskrive din personlige stil? 
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Virgil: Jamen min personlige stil er øh.. Det er en fusion af mange ting. Det er streetwear og det 

er klassisk menswear. En kombination af de to blandet med aktuelle tendenser. For mig handler 

det meget om, at min stil den kan være tidløs. Så det som jeg bærer, skal kunne se smart ud, på 

den måde at det var smart for 10 år siden, men det kan også være smart om 10 år. Jeg vil helst 

ikke klæde mig fuldstændig idiotisk sådan så, at jeg bare følger en trend blindt og ser tilbage på 

mig selv om 10 år og tænker: hold kæft hvor så du dum ud! Det er der ikke noget i vejen med, 

for mig duer det bare ikke. Så min stil er meget tidløs og så er den meget ensformig. 

Anja: Så hvis du følger en ny trend, så tænker du også på at det du tager fra den trend, er noget 

du kan blive ved med at bruge ? 

Virgil: Fuldstændig. For mig, når der sker sådan nogle forskellig skift i hvad der er smart og 

ikke er smart, så ser jeg hele tiden en trend an før jeg kan leve mig ind i den. Fordi for det første 

vil jeg ikke købe mig ind i den før end, at jeg ved om den er holdbar. For det andet skal jeg 

prøve at finde nogle elementer der passer til mig og hvis jeg ikke finder noget der passer, jamen 

så gør jeg det bare ikke. Jeg ved, at så kan jeg fortsætte med det tøj jeg har i skabet, for det ved 

jeg virker. Det er meget sådan små modige skridt, som jeg tager når der er trends.   

Interviewer: I forhold til forskellige brands - Er der så nogle du ikke ville tage på? 

Virgil: Jeg er ikke særlig brand kræsen. Jeg er meget mere kvalitets kræsen. Så fremfor at 

skelne mellem brands og sige; jeg tager aldrig nogensinde eksempelvis Blend på, så vil jeg 

hellere kigge på det produkt jeg får præsenteret. Duer det her til mig eller gør det ikke? Jeg tror 

også man kan komme til at stirre sig fuldstændig blind på et brand og i bund og grund, jamen så 

er forbrugeren jo ligeglad bare det ser smart ud. Så om jeg går i Gucci i dag og i morgen har 

præcis samme læderjakke på, bare fra Junk Deluxe, gør jo ikke det helt store, for det er faktisk 

produceret samme sted. Junk Deluxe eksempelvis har oppet deres udtryk og image, men det er 

der ikke nogen der ved, så vil jeg hjertens gerne fortælle en historie, om et dansk brand der har 

gjort en masse for at nå høj kvalitet. At det så ikke er højt profileret, vil jeg gerne hjælpe med 

det bliver. Så nej jeg er ikke særlig kræsen med brands, men selvfølgelig har jeg nogle tanker 

inden jeg går ned på et vist niveau. 

Interviewer: Så du har ikke nogen favorit brands? 

Virgil: Jo det har jeg. Jeg har en kæmpe forkærlighed for et japansk mærke der hedder Visvim. 

Som er helt fantastisk og metervarerne er beyond amazing. Der bliver lavet alt det tøj og alle de 

sko jeg ville ønske, jeg kunne gå med men det er røv dyrt. Det er kærlighed for mig, der er ikke 

kæmpe store logoer eller noget som helst, der er bare en afsender, som er kvalitet og som har 
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kærlighed for detaljer og det synes jeg er fedt. Hos Visvim synes jeg, at jeg finder historie 

fremfor alt muligt andet med logoer - Visvim har alt. 

Interviewer: Så sådan noget som limited editions... 

Virgil: Limited editions for mig er blevet lidt et voldtaget begreb. Det er ikke engang en 

fantastisk måde længere, at hype sit produkt på, det er bare sådan; vi har et produkt, det er 

begrænset og så hyper man produktet til, at blive et eller andet som det måske ikke 

nødvendigvis er. Det var et godt begreb og vi brugte det også dengang jeg lavede Les Deux, 

men til sidst sagde jeg, vi skulle stoppe med at bruge det, fordi i mine øre klinger det forkert. Så 

hver gang jeg hører limited nu, tænder jeg nærmest af på det, før jeg overhovedet har kigget på 

det. Så det siger mig ikke så meget 

Interviewer: Og det er det samme for tøj som det er for sko? 

Virgil: Fuldstændig. Hvis man kigger på sådan noget som eksempelvis Kanye West sneakers. 

Det er jo så sjovt, at han lancerer fire eller fem colorways på et år og folk giver deres højre arm 

for, at få den her sko og året efter kommer skoen sgu igen. Lur mig om ikke idioterne føler sig 

lidt dumme på det tidspunkt fordi de har betalt alt for meget for den sko. Den er flot og 

behagelig at gå i, men du skal sgu ikke gå ud og tvinge en hjemløs til at stå i kø for, at du kan få 

fat i et par sko som kommer igen året efter, det er der ikke noget mening i. Så nej der er jeg ret 

forbeholden, når det kommer til limited. Ja fordi jeg tror den sko er lækker og jeg ville gerne 

have haft en som en af de første, men jeg har ikke behov for at være med i ræset, som er det der 

gør at jeg står fuldstændig af på det. Det tror jeg der er rigtig mange der gør, især fordi at da vi 

var yngre og samlede på sneakers  - Jeg har jo samlet på sneakers i mange år - var det på et 

niveau som ikke var så hypet fordi der ikke var internet på samme måde. Når der kom en sko 

som var hypet, en Air Max sneaker eksempelvis, så var det ikke gud og hver mand der vidste 

det. Dengang stillede vi os gerne i kø eller på venteliste før fordi vi var de eneste 200 der gik op 

i det dengang. Nu i dag er der ikke noget nummeret, der er ikke noget der er kælet for, det er 

bare en hype, men kvaliteten er god. Jeg vil dog hellere bare gå ud og købe noget andet i lige så 

høj kvalitet, som ikke er så hypet for så er det bare mit. Hvorimod hvis jeg køber en Yeezy sko, 

jamen så har min nabo og hans børn dem også og det siger mig ikke så meget.   

Anja: Hvordan tænker du markedsføringswise - Synes du så det er et godt træk eksempelvis 

med Yeezy. 

Virgil: Helt klart - markedsføringen skal jo drive salget. På den måde er der jo ikke en fucking 

finger at sætte på det. Ligesom når Kanye annoncerer en pop-up store og sælger alt på to dage, 
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det er jo fantastisk markedsføring, nu er han så også et brand i sig selv, det skal man give ham. 

Men om det så er Kanye West eller adidas og Wood Wood det er potato potato, der er en god 

markedsføring i at det kun er dig og de 200 andre der har det. Jeg kan dog godt lide, at der er et 

formål eller en historie med det fremfor det bare er limited. Der er også nogen gange nystartede 

virksomheder som udelukkende laver limited editions fordi de ikke har kapital til, at producere 

mere end 200 eksemplarer. Så er det ikke fucking limited, så er det bare dit oplag og her er der 

jo en kæmpe forskel. Man kan også godt diskutere om Yeezy kollektionen er limited, hvis du 

kan sælge til hele verden, hvor limited er du så. 

Interviewer: Nu går vi så videre til et andet tema, som er samspillet mellem sprog og billede på 

de sociale medier. Hvor vigtigt tror du teksten er, i forhold til det billede man poster? 

Virgil: Fedt spørgsmål. Det kommer jo meget an på, hvem det er der poster først og fremmest. 

En vis character eller influencer behøver jo nærmest ikke noget tekst overhovedet for at poste et 

billede. Men hvis man bare er en eller anden standard gut ligesom mig, der lægger nogle ting 

op, så ved jeg det har meget at sige, fordi teksten framer og indrammer i virkeligheden rigtig 

meget. Jeg elsker jo tekst, fordi du kan skabe et univers for en modtager, om han vil det eller ej. 

Så jeg mener det er sindssygt vigtigt, at man er bevidst om, hvad det er ens tekst gør og siger 

især til et billede. Jeg kan sidde og kigge på et billede af en ung kvinde, og egentlig er det bare 

et billede af en smuk kvinde, men så skriver jeg til billedet; “fed strik”, hvorefter man vil kigge 

på strikken frem for kvinden. Så på den måde tror jeg, det er en god ide at italesætte, hvad det er 

man gerne vil. Når jeg eksempelvis poster på instagram så prøver jeg meget at gøre det til det 

som det er, og ikke meget mere. Jeg hader at stage, jeg vil hellere bare gøre det til det, det er. 

Interviewer: Hvad med i forhold til tags og hashtags på billeder? 

Virgil: Røvirriterende, men mega smart samtidig. 

Interviewer: Så hvis man ser det fra et markedsføringsperspektiv, hvor vigtigt tror du så det 

er? 

Virgil: Det er pisse vigtigt fordi det netop er det som gør, at man kan sprede det til højre og til 

venstre. Det jeg mener er irriterende, er at når man smider 100 hashtags efter et billede, så får 

jeg lidt følelsen af; okay er det hashtagsene vi skal kigge på eller er det billedet, hvorfor gør du 

det, er det for popularitetens skyld, skal du have 1000 followers eller hvad er det? Hashtags er 

geniale i forhold til den måde, som de er blevet et kommunikationsmiddel på. En ting er at 

markedsføre en model, okay nu ved jeg ikke hvorfor jeg snakker så meget adidas, men det er jo 

meget fedt for dem. Men en ting er at lave en model der hedder adidas Nomad NMD og så ved 
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alle bar når der står hashtag NMD så ved alle hvad det er, det samme med mycalvins. Men en 

anden ting er også den her måde, hvor man kommunikerer på med, øh hvad hed hende der 

Annette Heick og hendes forfærdelig hår.. 

Interviewer: Øh Anette gate? 

Virgil: Det er jo sjovt, Annette gate eller Heick gate, det er jo pisse fedt. På den måde har man 

en fælles referenceplatform som alle ved, at hvis jeg trykker på det her så finder jeg nøjagtig det 

jeg ønsker. That’s great - pisse smart. 

Interviewer: Hvilket medie af instagram og facebook er bedst, at bruge for et designer brand i 

forhold til sprog og billede? 

Virgil: Instagram er jo godt i forhold til, at få spredt sine billeder lynhurtigt til hele verden og 

blive betaget af og jo større du er jo større eksponering har du. Men facebook er klart det bedste 

medie i forhold til at markedsføre og i forhold til at komme ud over stepperne og segmentere 

din målgruppe, hvor du kan have mega mange dårlige followers på instagram, som slet ikke er 

indenfor din målgruppe. Det kan man selvfølgelig også på facebook, men du kan lettere 

henvende dig til en segmenteret målgruppe på facebook end på instagram. Instagram tager sig 

langt bedre ud i forhold til at få billeder ud og man bliver ikke så stresset af mange billeder fra 

samme bruge på instagram som man kan gøre på facebook. Instagram kan fungere som en 

dagbog og der kører det bare i et flow. Det kan være sløret eller knivskarpt, det gør nærmest 

ikke noget fordi folk lægger en betydning i det billede der nu er, og det motiv der er. De finder 

en mening der måske ikke engang er der, det er jo meget vildt man kan det med et medie. 

Interviewer: Næste spørgsmål kommer til at handle om Astrid Andersen og hendes designs. 

Virgil: Vidste i godt, jeg har været model for Astrid Andersen i sin tid? 

Interviewer: Nej er det rigtig? Hvordan fungerede det? 

Virgil: Ja i hendes første show i København. Det er mink-bukser jeg har på. Det var også 

derigennem jeg lærte hende at kende. Hun er mega cool og når du ser modeshowet, altså det 

første som vi lavede, gik vi som et hold og det andet foregik i et træningscenter. Det er jo 

grupperinger hele tiden, hvilket netop gør at man føler sig som et team, som squad, som et hold, 

når man er en del af Astrid Andersen også blandt os modeller.  

Interviewer: Nå jamen så kan vi jo gå videre til, hvad forbinder du Astrid Andersens design 

med? 

Virgil: Jeg kan rigtig godt lide Astrid, fordi at det hun startede med og stadig gør, er at hun 

forbinder mode, high street, high fucking fashion mode, med min barndom i virkeligheden. Alt 



 
 
Anja Pallesen & Maria Johnsen Copenhagen Business School 1. juni 2016 
 
 

	  

153 af 204 

det jeg gerne ville have min mor skulle sy til mig fordi jeg ikke havde råd til det selv, det er jo 

det Astrid laver der ikke. Det er bare på et niveau, hvor det er så meget mere sofistikeret. 

Interviewer: Men det som du lige viste os du havde på billedet, da du gik hendes første show, 

det er ikke ligefrem til den brede målgruppe?! 

Virgil: Nej det er det ikke - slet ikke. 

Interviewer: Så hvem vil du tro hendes målgruppe er? 

Virgil: Jamen jeg tror hendes målgruppe stensikkert er den modige dreng /pige, men som 

måske også en der kan relatere til stilen og det udtryk. Jeg tror at en udefra, der slet ikke kender 

til hiphop eller nogen af de referencer som hun bruger, vil have svært ved at forstå, hvad det er 

hun laver. Men for alle os der har en forhistorie, som kender nogle der har gået klædt sådan, så 

giver det jo meget god mening, og så er det jo et sjov take på det. Jeg har svært ved selv at gå i 

Astrid Andersen, fordi det ikke er den jeg er. Tilbage til min stil, så er der for få ting i hendes 

designs som er tidløse. Så hun rammer en ånd i tiden, men hendes opgave er jo også helt klart at 

holde niveauet oppe, og finde sig selv relevant. Det kan godt være at om fem år så er sportswear 

måske ikke så interessant længere og så er hun lidt på skideren, hvis ikke hun er dygtig til at 

omstille sig.   

Interviewer: Hvordan tror du at Astrid Andersen har opnået at blive internationalt anerkendt? 

Virgil: Ved at være modig først og fremmest. Modig i sin styling, modig i sit design og så har 

hun været modig i at være en kvinde i en mandsdomineret verden og univers, rent 

designermæssigt og udtryksmæssigt, og hun står jo selv i stor kontrast til modeverden. Hun står 

eksempelvis overhovedet ikke så knivskarpt som hendes modeller gør. Der er mange 

kontroverser i det, som er super charmerende og så tror jeg hun har vundet frem ved at have et 

sindssygt godt netværk, og så er hun en karismatisk type. 

Interviewer: Dem som så køber hendes design, hvad tror du de vil signalere ud ad til med det - 

altså når de iklæder sig hendes design? 

Virgil: Sindssygt godt spørgsmål. De vil jo virkelig gerne bare være med på beatet, de vil gerne 

vise de har styr på det, de har råd, de er i samme liga som Drake, The Weekend, og alle de her 

gutter som har haft det på. Så det er klart et statussymbol.  Mere end at de måske har en stor 

kærlighed til tøjet, eller forståelse for det. 

Interviewer: Nu har hun jo et ret stærkt brand, men i forhold til kommunikationen omkring det, 

den der gruppementalitet blandt unge fyre og det lader hun sig inspirere af, synes du så det 

kommer til udtryk i hendes kommunikation ud ad til - til hendes målgruppe? 
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Virgil: Hun er ikke særlig god til at kommunikere om sit brand, nej. Hun er dygtigt til at 

iscenesætte sit brand og iscenesætte en identitet. Når du ser modeshowet, altså det første som vi 

lavede, gik vi som et hold og det andet foregik i et træningscenter - Det er jo grupperinger hele 

tiden, hvilket netop gø,r at man føler sig som et team, som squad, som et hold, når man er en del 

af Astrid Andersen også blandt os modeller. 

Men for mig, i og med jeg også har arbejdet med salg, synes jeg der er et paradoks i det, som er 

når du vælger at være super kræsen, speciel og selektiv så ja, så ser det godt ud på papiret og i 

magasinerne men for mig er der et vigtigt aspekt i det også og det er salget. Og hvis ikke salget 

kører, nogle er ligeglad men for mig betyder det alfa omega. Jeg ville aldrig nogensinde 

smække et brand i verden, hvis ikke at jeg også vidste det kunne sælge. Astrid Andersen kan 

godt sælge men det er jo stadig svært. Mange designer heldigvis ud af deres passion og 

kærlighed for tøjet og håndværket - jeg er bare ikke særlig solgt på de her brands, hvor du ikke 

kan leve af det du laver. Så kan det være nok så smukt og nok så æstetisk og fantastisk, men du 

har det jo ikke rart, du bor stadig på et fucking værelse med en roomie du ikke kan holde ud, du 

har ikke noget køkken - Ikke at Astrid er sådan men forstår mig ret, hvad er det så værd? 

Anja: Men tror du hendes succes er mere socialt baseret end økonomisk? 

Virgil: Stensikkert. Hun har en butik der holder åbent to dage om ugen - really altså. Hvorfor så 

gøre det overhovedet - Kan følge mig? Selvfølgelig for at sælge noget tøj, men det betyder også 

at du ikke har nok butikker som du vil have skal sælge dit tøj. Den kører ikke vel? Jeg elsker 

Astrid men... 

Interviewer: Så er det mere sådan helt generelt, hvilke kriterier tænker du overordnet at der er 

for at et modebrand får succes i modebranchen? Hvilke brands skiller sig ud af mængden? 

Virgil: Set på et efterhånden trættende eksempel, men se på Han Kjøbenhavn. De gutter er jo 

decideret fantastiske, var det - de er faldet lidt af på den. De er sindssygt dygtige til at lave tøj, 

sindssygt dygtige til at markedsføre sig, de bruger gamle mænd og laver nogle vilde shows. De 

har jo en fantastisk nyhedsværdi og de gjorde alting selv og samtidig solgte de men hvad verden 

ikke ved er at Han Kjøbenhavn lever af deres solbriller og ikke af deres tøj. De sælger tøj men 

solbrillerne driver værket. Det er jo i virkeligheden en meget indikator på succes, fordi at du 

formår at leve et produkt hvor du ved hvad din cashcow er og samtidig kan du finde ud af at 

udvikle din identitet og skabe vækst og vokse fordi det kan godt være de lever på deres 

solbriller men folk bliver ved med at finde ud af, hvad er Han Kjøbenhavn så finder de ud af de 
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også har tøj og en butik hvor de sælger andet end deres eget,  så de arbejder hele tiden med at 

gøre sig selv større og større.    

Interviewer: Er de ikke også gået internationalt? 

Virgil: Jo jo butik i Frankrig og butik i New York 
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 BILAG 3 - INSRAGRAMPOST ASTRID ANDERSEN & ANNA WINTOUR 
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 BILAG 4 - ASTRID ANDERSENS EFTERÅR/VINTER 2016 BESPOKE  
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 BILAG 5 - INSTAGRAMPOST SIMON RASMUSSEN  
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BILAG 6 - STEPHANIE BRINCH 

INTERVIEWGUIDE til interview med Stephanie Brinch 

 

Velkomst og præsentation af intervieweren og observatør 

Hej, vi hedder Maria og Anja, og vi læser Cand.merc.kom.på CBS, hvor vi er i gang med vores 

kandidatafhandling. Denne omhandler forbindelsen mellem social-æstetisk adfærd og 

forretningsstrategisk kommunikation. Vi undersøger, hvordan og hvorfor beklædning anvendes 

i den personlige kommunikation og iscenesættelse og hvordan dette kan bruges af en 

virksomhed i deres strategiske kommunikation.   

 

Interviewet optages og fortrolighed 

Vi optager interviewet her idag, men skal informere dig om, at hvis du ønsker det, bliver 

interviewet holdt fortroligt. 

 

Temaer 

De temaer vi vil komme ind på i interviewet er: 

• Sociale medier 

• Personlig kommunikation 

• Forretningskommunikativt perspektiv på medier 

 

Spørgsmål: 

Først vil vi gerne, hvis du kan lave en kort præsentation af dig selv, navn, alder, stilling 

(fokuspunkter).  

1. Hvis en modebrand skal ramme en målgruppe bedst, hvordan tænker du så det skal 

gøres? Her tænker vi….  

a. Hvilke medier er mest fordelagtige i forhold til målgruppen - Altså hvornår og til 

hvem benytter man medier som Instagram? Magasiner? Blog 

2. Er der forskel på opfattelsen af brandet i forhold til, hvilke medieplatforme man 

anvender. Her tænker vi igen magasiner, professionelle blogs eller sociale medier.  

3. Hvordan kan et modebrand bruge mediepersonligheder (Instagram, bloggere, kendte) i 

deres markedsføring og kommunikation omkring produktet? 
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4. Kan du give nogle eksempler på god markedsføring på de sociale medier? 

5. Kan du give nogle eksempler på dårlig markedsføring på de sociale medier? 

6. Hvordan påvirker et modebrand målgruppen til at poste opslag med deres produkter? 
 

Sprog og billede 

Vi vil nu komme ind på samspillet med sprog og billeder og hvordan det bruges i medierne for 

at målgruppen opfatter budskabet fra brandet korrekt, så... 

1. Hvordan tror du sprog og billeder i medierne påvirker den måde som mode 

opfattes hos forbrugerne?  

2. Tænker du, at tekst er vigtigt i forhold til om man forstærker billedets betydning 

for målgruppen? uddyb gerne 
 

Personlig kommunikation 

Mange anvender sociale medier og beklædning i deres personlige kommunikation..  

1. Hvorfor tror du forbrugerne bruger sociale medier til at fremvise bestemte 

brands? 

2. Hvorfor tror du man vælger at iscenesætte sig selv på en bestemt måde? 

3. Hvilken følelse tror du det fremkalder? Hvilke tanker ligger bag? 

4. Kan en modevirksomhed være en del af denne iscenesættelse? OG vil det være 

en fordel eller ulempe for virksomheden? 

5. Tror du, at forbrugernes identitet (som skabes af selviscenesættelsen) har 

imagemæssige fordele i forbindelse med et modebrand? 

6. Hvordan bruger man bedst medier i forretningskommunikation/markedsføring? 

7. Hvilken kommunikationsstrategi anbefaler du til de sociale medier? 

8. Vil du sige det er en økonomisk fordel  
 

Afslut med tak og vores videre forløb 

 

 
INTERVIEWETS TRANSSKRIBERING 

Interviewere: Anja og Maria 

Interviewets varighed: 35 min.   
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Dato: 19.03.16 

 

Maria: Hej, vi hedder Maria og Anja, og vi læser Cand.merc.kom. på CBS, hvor vi er i gang 

med vores kandidatafhandling. Denne omhandler forbindelsen mellem social-æstetisk adfærd 

og forretningsstrategisk kommunikation. Vi undersøger, hvordan og hvorfor beklædning 

anvendes i den personlige kommunikation og iscenesættelse, og hvordan dette kan bruges af en 

virksomhed i deres strategiske kommunikation. Vi optager interviewet her i dag, men skal 

informere dig om, at hvis du ønsker det, bliver interviewet holdt fortroligt. De temaer vi vil 

komme ind på i interviewet er: Sociale medier, personlig kommunikation, 

forretningskommunikativt perspektiv på medier. 
 

Anja: Først vil vi gerne, hvis du kan lave en kort præsentation af dig selv, navn, alder, stilling. 

Stephanie: Jeg hedder Stephanie, er 31 år PR-konsulent hos Mannov, hvor jeg lige pt. sidder 

med 9 af vores kunder. 

Maria: Tak skal du have – vi vil nu gå i gang med at stille dig nogle spørgsmål, som du svarer 

på så godt du kan, og tag dig endelig bare god tid. Hvis et modebrand skal ramme en 

målgruppe bedst, hvordan tænker du så det skal gøres? Her vil vi gerne uddybe….hvilke medier 

er mest fordelagtige i forhold til målgruppen - altså hvornår, og til hvem benytter man medier 

som Instagram? Magasiner? Blogs? 

Stephanie: Jeg tænker helt klart, at Instagram er den unge teenager til slut 20’erne. Facebook er 

jo den platform, hvor flest danskere er på, og er aktive, så der er målgruppen det ældre segment, 

men selvfølgelig er de unge også repræsenteret her. Jeg selv er midt 20’erne, og bruger det til at 

kommunikere med mine venner omkring hvornår vi skal mødes, og hvor. Mine forældre deler 

meget mere information. Så 30’erne, 40’erne og 50’erne er meget mere infomation delene på 

Facebook. Med hensyn til print modemagasiner, som jeg til dagligt arbejder med, er det nok alt 

mellem 25-60, da der jo findes så mange forskellige magasiner. Også fordi det ofte er lidt 

længere artikler, men nogle vil også gerne bare se modeserier. Her får man lidt det hele, og det 

samme med dagspressen. 

Anja: Lidt i forlængelse af det – mener du så, at der er forskel på opfattelsen af det brand der 

bliver vist i forhold til de medieplatforme der bliver anvendt? Altså er der forskel på den værdi 

brandet tillægges, alt efter hvilket medie det bliver set på? 
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Stephanie: Der er rent PR-mæssigt, forskel i værdien. Hvis du bliver vist på Instagram, så er 

det meget her og nu, det er eksempelvis sindssygt godt til events, hurtig inspiration osv. Der er 

mange af mine brands, der gerne vil ses på Instagram, men der er noget andet værdi i den 

længere produktion, som man jo får, ved den trykte presse. Der er helt klart værdiforskel. 

Anja: Tænker du egentlig, når vi meget snakker om Instagram og magasiner, om moden 

overhovedet har en forbindelse til Facebook? 

Stephanie: Der er selvfølgelig noget arbejde, hvis man sidder inhouse hos et brand, noget 

deling du kan lave og der er tit mange events, som bliver delt og inviteret til. Så hvis man sidder 

inhouse, er Facebook mere anvendelig, da du kommer bredt ud til mange hurtigt. Hvorimod du 

mister mange, hvis du deler det på Instagram. Facebook er stadig sindssygt godt, og hvis du 

lavede sponsorerede posts er det nemmere at ramme præcist på Facebook end på eksempelvis 

Instagram. 

Anja: Hvad med blogs i denne her sammenhæng, hvem bruger blogs og hvordan er værdien 

hvis et brands ses på en blog? 

Stephanie: Igen så tror jeg, at bloggen er midt imellem Instagram og den trykte presse. Man får 

mere tekst og der er tænkt mere over, hvorfor lige præcis dét bliver vist. Bloggerne gør det for 

at vise noget og lave et statement. Hvor Instagram kan være mere tilfældigt. Bloggen er mere 

overvejet, selvom det stadig er hurtig kommunikation. 

Maria: Hvordan kan et modebrand bruge mediepersoner i markedsføring og kommunikation 

omkring produktet? Her tænker vi igen Instagram, bloggere, kendte personer osv. 

Stephanie: Branding og reach, altså de kan nå ud til flere ved brug at det. Netop fordi det er 

sådan med Instagram, at mange er begyndt selv at læse personlig PR, og det er jo det kendte og 

bloggere gør. På den måde får de et stort reach, og det er det der gør dem attraktive for brands. 

Maria: Har du nogle gode og dårlige eksempler på brands der har brugt mediepersonligheder, 

altså både bloggere og kendte danskere? 

Stephanie: Altså her hos Mannov, vil et dårligt eksempel være realitystjerner, sådan generelt. 

De har sindssygt mange som liker dem, følger deres liv, og mange af dem har blogs, men for de 

brands vi repræsenterer hos Mannov, vil det være en forkert personlighed, at blive associeret 

med, selvom man når ud til et større reach end du gør ved en lille blogger. Det er jo helt sikkert 

dårlig PR og markedsføring, selvom man opnår stort reach. Eksempelvis som går den helt 

modsatte vej. De kører lige nu et forløb med nogle løbere, som også er aktive på Instagram, men 

med et lille reach omkring 200-800 følgere, og som bliver sponsoreret mange tusind kroner hver 
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måned, men for dem er det god PR. Løberne vil brandet, og er ægte ambassadører for Adidas, 

hvorimod realitystjernerne ville gøre det mindre med hjertet og mere økonomisk. 

Realitystjernerne vil være dårlig PR, og det er altså god PR for Adidas også selvom løberne 

måske skal ligger 100 posts ud for at nå samme niveau som et post fra en realitystjerne 

Anja: Når du så siger dårligt eller forkert PR, er det så image-wise du mener? 

Stephanie: Helt klart image og de ville med realitystjernerne ramme en målgruppe, som de slet 

ikke var interesseret i. 

Maria: Hvordan påvirker et modebrand målgruppen til at poste opslag med deres produkter? 

Lidt i forlængelse af det vi lige har snakket om. 

Stephanie: Det er helt klart igennem influencers. Hvis en blogger eller en medieperson ligger 

noget bestemt op, på en bestemt måde, med en bestemt opstilling kopierer følgerne det. Så et 

brand skal bruge de her personer og influencers til at påvirke forbrugerne. ”Nå men nu står jeg 

her i LA op af den lyserøde væg” jamen så gør forbrugerne det også når de kommer til LA.  

Anja: Har det så noget at gøre med, at når Adidas vælger deres ambassadører, så vælger de 

nogle der er en del af deres målgruppe, for at ramme deres målgruppe? 

Stephanie: Ja, de gør det jo for at opfordre. Lige nu går de efter den unge urbane pige, og 

derfor har de valgt en gruppe urbane piger, som deres ambassadører, ikke nødvendigvis med et 

stort reach. Men de her piger omgås i Kbh., og deres omgangskreds er dem, Adidas gerne vil nå 

ud til. Adidas arbejder meget med word-of-mouth, og at ringene spredes. 

Maria: Nu skifter vi så lidt emne, og vil komme ind på samspillet med sprog og billeder, og 

hvordan det bruges i medierne, for at målgruppen opfatter budskabet fra brandet korrekt. 

Hvordan tror du sprog og billeder i medierne påvirker den måde som mode opfattes på hos 

forbrugerne? Er der en værdi i, at Instagram er mindre tekst orienteret og Facebook mere, og 

har det en betydning, om man er god til at få tekst og billede til at hænge sammen? 

Stephanie: Det er meget forskelligt fra brand til brand. Eksempelvis har jeg senest arbejdet med 

hvor vi har brugt online medier som Euroman, Eurowoman, Cover osv., samt bloggere til at 

fortælle historien; versus Instagram, hvor vi også gerne ville ramme, men så er det her at 

hashtags er vigtige. Der er det nemmere, fordi historien ikke skal fortælles, men skal vises til så 

mange gange som muligt, og så er det nemmere, bare at lave hashtags dertil. Man bruger det 

vidt forskelligt, men kan sagtens bruge det på samme brand og samme produkt. Nogle brands 

har eksempelvis ikke en historie at fortælle, og derfor har længere blogposts ikke værdi for dem, 
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de skal bare have vist nogle produkter. Det er vigtigt at finde ud af, om man har noget at 

fortælle, eller om man ikke har. Der kan derfor være stor forskel i værdien på de enkelte posts. 

Maria: Tænker du så, at når der bliver postet billeder på nogle af medierne om teksten 

forstærker billedets betydning for målgruppen? 

Stephanie: På Instagram, nej. I princippet, er det ligegyldigt om det er ambassadørerne som har 

fået et produkt skriver noget til produktet, eller hvad de skriver. Igen er der forskel på medierne. 

På Instagram er det ligegyldigt, og mange brand er ikke interesseret i, at man skriver hvilket 

modelnavn denne her striktrøje har, men på blogpost kan det være ekstremt brugbart, for når 

målgruppen har trykket frivilligt ind på bloggen, er man interesseret i at læse lidt dybere, hvor 

du bare scroller ned på Instagram. 

Maria: Skal der så tagges på Instagram? 

Stephanie: Jeg gør det selv, Mannov gør det – de fleste gør det, men det er ikke altafgørende og 

afhænger meget fra brand til brand. 

Anja: Med hensyn til PR-trackes der kun på det der bliver tagget  - hvad giver det i forhold til 

markedsføringen? 

Stephanie: Igen, teksten under billedet er ikke så vigtig, og har ikke værdi som sådan. Det der 

har værdi er det med, at der er tags på billedet eller tilføjet nogle hashtags. Dermed kan der 

linkes direkte til brandets egen profil. 

Maria: Så markedsføringsmæssigt har det meget at sige for et brand, at de er tagget i et post? 

Stephanie: Ja, at de er tagget især på billeder af kendte personer som er attraktive for brandet. 

Anja: Nå, går vi så videre til at snakke om personlig kommunikation. Mange anvender sociale 

medier og beklædning i deres personlige kommunikation. Hvorfor tror du forbrugerne bruger 

sociale medier til at fremvise bestemte brands? Altså hvad er deres motiver? 

Stephanie: Altså slutforbrugeren? 

Anja: Ja, det er mere et personligt spørgsmål og ikke PR-relateret. 

Stephanie: Det gør man ikke bevidst for at brande sig selv, men det er jo det man gør. Så er det 

ligesom for at være en del af en gruppe og et segment. Igen det der med, at hvis din yndlings 

blogger gør det, så gør jeg det også selv. Så bliver man en del af noget, men jeg tror ikke 

slutforbrugeren tænker bevidst over det. Dem der så gør det med et stort reach, gør det meget 

bevidst, og tager ofte også penge for det. 
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Maria: Det næste spørgsmål er lidt i tråd med det du lige har sagt. Hvorfor tror du man vælger 

at iscenesætte sig selv på en bestemt måde? Hvilken følelse tror du det fremkalder? Hvilke 

tanker ligger bag? 

Stephanie: Ja igen det her med man gerne vil være en del af noget. Nu er det også blevet sådan, 

at det ikke kun er det enkelte billede der tæller, men hele ens feed skal signalere noget bestemt, 

og have samme udtryk, som et galleri. Bruger man eksempelvis hvid ramme eller gør man ikke, 

det hele skal passe sammen. Men der er kommet lidt en modreaktion til det her, hvor man enten 

slet ikke poster noget eller sletter sin profil eller måske poster grimme billeder af sig selv. 

Anja: Hvad tænker du selv når du poster billeder? Er du meget bevidst? 

Stephanie: Jeg er på ingen måde bevidst om mit feed passer sammen, men jeg tror desværre, at 

mit arbejde præger min personlige Instagram. Her kommer mange event, produkter osv. tilsyne 

og det er jo i forbindelse med mit arbejde. 

Anja: Tænker du at en modevirksomhed kan være en del af denne iscenesættelse? OG vil det 

være en fordel eller ulempe for virksomheden? 

Stephanie: Nu er jeg ikke sikker på om det er det i mener, men et godt eksempel er Ganni og 

deres PR-manager, Helene Skytte. Hun er meget personlig på sin egen Instagram og virkelig 

god til at brande sig selv samtidig med at hun styre Gannis Instagram som er noget helt andet. 

Det er to vidt forskellige profiler og man har lyst til at følge begge profiler. Der bruger hun 

hendes personlige profil til at brande den virksomhed hun selv sidder i og hun er virkelig dygtig 

til det. 

Maria: Hvad med i forhold til ulemper – hvis der er nogen der poster billeder med eksempelvis 

Gannis tøj, som Ganni ikke er interesseret i? 

Stephanie: Hvis man eksempelvis i et PR-bureau som vores, hvor vi sidder seks mennesker, og 

man sidder som en af dem med et brand, og ikke forstår hvad det er brandet vil, så er det 

virkelig katastrofalt, men man kan jo ikke styre hvad andre gør. Men eksempelvis Ganni hvor 

de sidder tre med PR og en af dem tager billeder og tager Ganni i en forkert kontekst eller hvis 

man i vores virksomhed sad tre med Adidas og vi tager vores Adidas sko og tagger dem på 

sunday med øl osv. Så er det katastrofalt at man ikke forstår hvad det er brandet vil. I sådan en 

situation skal man lade være med at bruge det på sin personlige profil. Det kan ikke, som sådan 

være forkert, men hvis du er så tæt inde på et brand som man er når man sidder med PR, og ikke 

forstår hvad det er brandet vil, så skal man ikke poste billedet af brandet. 

Maria: Lidt som dengang Lina Rafn havde en Wood Wood kasket på. 
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Stephanie: Præcis – der burde stylisten eller PR-bureauet have reageret. 

Anja: Næste spørgsmål har vi også været lidt inde på. Men tror du, at forbrugernes identitet 

(som skabes af selviscenesættelsen) har imagemæssige fordele i forbindelse med et modebrand? 

Altså påvirker forbrugernes identitet eksempelvis Adidas’ image? 

Stephanie: Selvfølgelig – jeg havde apropos det med dårlig påvirkning i en situation forleden. 

De brands jeg sidder med, vil rigtig gerne reposte, men de mangler altid content til deres 

profiler. Så havde jeg et tilfælde med Just Female på Instagram. Hvis man klikker på det ikon 

hvor man er tagget så deres profil rigtig grim ud, fordi de havde en retailer i Norge, som tog 

rigtig grimme billeder. Det var det eneste der blev lagt op, hvor de var tagget. Det er et 

eksempel på dårlig imageskabelse men hvis man er god til at tage billeder også selvom man 

ikke havde stort reach og taggede et brand kan det have store fordele for et brand. Så ja, det kan 

sagtens skabe værdi. 

Nu med et brand som Adidas, hvis I lagde noget op vil det skabe værdi i den form at de kan se 

det er populært at lægge noget op. Rigtig mange profiler bruger rent faktisk de billeder de bliver 

tagget i, og det er også en del af arbejdet på de sociale medier, at hele tiden have en finger på 

pulsen i forhold til hvad man er tagget i og hvor man bliver nævnt. Det er ikke nok at have en 

fin profil, man skal også være proaktiv. 

Maria: Vores sidste spørgsmål er; hvordan bruger man bedst medier i markedsføring? Hvilke 

kommunikationsstrategier vil du anbefale? 

Stephanie: Man skal selvfølgelig være på alle de platforme man kan overskue. Det vil sige, at 

man ikke skal oprette en Instagram profil, hvis man ikke har tænkt sig at poste noget hver dag, 

og det samme med andre sociale medier, blogs osv. Så skal man poste jævnligt og aktuelt, altså 

at der ikke skal vises noget, som kommer om et halvt år, kun hvis der kommer noget som 

forbrugeren rent faktisk kan bruge til noget efterfølgende. 

Anja: Så hvis man ikke er aktiv på de forskellige profiler så skal man vælge dem fra? Har det 

en dårlig påvirkning hvis man opretter en profil og ikke er aktiv? 

Stephanie: Ja helt klart. Det viser ikke overskud udadtil, det er lidt ligesom når du kommer ind 

på et kontor og folk ikke siger hej fordi de er for stressede. Det er dit ansigt udadtil og det er 

rent faktisk et redskab som kan vise dig udadtil selvom du sidder bag en skærm hele dagen. Så 

ja, der skal overskud til, hvilket også har resulteret i, at der er kommet så mange sociale medier 

stillinger 
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Maria: Tænker du også at sociale medier sådan overordnet er vigtige i en 

markedsføringsstrategi? 

Stephanie: Ja meget. Hvert fald for brands der har en målgruppe under 50 år. 

Maria: Kan et brand overleve udelukkende ved at blive vist i magasinerne? 

Stephanie: Det kan man nok godt men jeg vil ikke anbefale det. Jeg vil virkelig anbefale de 

sociale medier, at det er den vej vi går. Instagram er det seneste hvor det også giver mulighed 

for at tracke. Jeg tror dog også snart, at Instagram bliver sådan et medie som forældrene 

kommer på, ligesom med Facebook. Snapchat er det nye – alle er der lige nu. Med Adidas 

bruger vi folk der har over 20.000 følgere på snapchat og dem sender vi af sted til at tage 

billeder i hele verden med de her Adidas sko. Instagram er stadig fedt, og meget kontrolleret, 

men man skal passe på med ikke at låse sig fast, og derfor er en social medie ekspert vigtig. En 

der kan guide i den rigtige retning for det går rigtig hurtigt. Så det er vigtigt som modebrand at 

man er med og forstår at følge udviklingen, hvis du vil opnå den PR og synlighed – der er kamp 

om pladserne  

Maria: Så vil vi gerne sige mange tak for dine svar og fordi du havde tid til at mødes med os. 

Nu vil vi gå hjem og transskribere interviewet.  
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BILAG 7 - JACK SHORT  

INTERVIEWGUIDE til interview med Jack Short 

 

Velkomst og præsentation af intervieweren og observatør 

Hej, jeg hedder Maria og det her er Anja. Jeg læser spørgsmål op og Anja supplerer, hvis hun 

har tilføjelser. Vi læser på CBS og er igang med vores kandidatafhandling, som handler om 

forbindelsen mellem forbrugernes iscenesættelse gennem tøj - med fokus på hiphopkulturen. Vi 

vil undersøge, hvordan det kan påvirke eller bruges af et brands i deres kommunikation og 

markedsføring. Vores case er Astrid Andersen, og denne case bruger vi til, at undersøge 

hvordan forbrugernes personlige kommunikation kan bruges i hendes strategiske 

kommunikation. Vores mål med opgaven er, at kunne komme med anbefalinger i forhold til den 

strategiske kommunikation omkring brandet.  

Interviewet optages og fortrolighed 

Vi optager interviewet her idag, men skal informere dig om, at hvis du ønsker det, bliver 

interviewet holdt fortroligt. 

 

Temaer 

De temaer vi vil komme ind på i interviewet er: 

• Mode og tøj som statussymbol 

• Hvordan mode og tøj skaber et tilhørsforhold, mennesker imellem.  

• Identitet gennem tøj 

 

Spørgsmål: 

Først vil vi gerne, hvis du kan lave en kort præsentation af dig selv, navn, alder, beskæftigelse.  

Jeg vil nu stille dig nogle spørgsmål omkring mode og hvad tøj betyder for dig og din måde at 

fremstille dig selv på.  

1. Hvad betyder tøj for dig? 

2. Hvor finder du inspiration til det tøj du går i? Hvad er indholdet af disse?   

3. Går du op i mode og hvilken betydning har mode for dig?  

4. Tænker du over hvilke brands du går i? Hvis ja, giv gerne uddybende svar? (Hvorfor 

tænker du over det?) 
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5. Hvor stort er dit behov for at adskille dig fra andre i din påklædning? 

 

 

Limited editions 

Der er lige nu meget fokus på Limited Editions indenfor både tøj og sko.  

6. Er Limited Editions en væsentlig faktor for dig når du handler eller er det ligegyldigt?  

7. Hvorfor er det vigtigt?  

8. Hvorfor er det ligegyldigt?  

9. Hvilken værdi giver det dig at købe Limited Editions eller collaborations.  

10. Hvorfor er det fedt?  

11. Hvorfor vælger du at have ting som andre ikke har?  

12. Kunne du finde på at købe et limited item til overpris på Trendsales, Ebay, facebook 

handelssider? Hvis ja…  

13. Hvorfor har du lyst til at give overpris for det? 

14. Hvor køber du disse items, hvis du ikke får dem direkte fra butikken? 

15. Er du medlem af grupper/klubber etc., hvor Limited items bliver diskuteret og solgt?  

16. Føler du et behov for at fremstå på en bestemt måde gennem mode og eventuelt limited 

Editions? Altså har du lyst til at adskille dig fra mængden i din beklædning? 

17. Tænker du over, hvad for noget tøj du har på, når du er sammen med nogle bestemt 

personer/i en bestemt gruppe af mennesker eller når du er et bestemt sted henne? 

18. Hvis ja - Tænker du på hvilket brand, stil, nyheder eller andet? 

 

Mange designere gør meget ud af arbejdet med deres logo, da disse jo er varemærket på deres 

tøj.  

19. Udover at være bevidst om selve brandet bag tøj, tænker du så på det æstetiske i selve 

logoet - Altså tænker du over om du kan lide brandets logo? 

20. Tænker du over om logoer er synlige i det tøj du køber og går i? 

21. Hvis ja - Foretrækker du at det er synligt eller skjult? 

22. Skjult: Interview slut  

23. Synligt: Hvorfor vil du gerne fremvise de logoer du går i til omverden? 

24. Hvad signalerer et logo på tøjet for dig?  

25. Føler du dig en del af en gruppe eller føler du at du opnår status eller accept, hvis du 

vise logoer frem gennem din beklædning? 
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Afslut med tak og vores videre forløb 

 

TRANSSKRIBERING 

Interviewer: Maria 

Observatør: Anja 

Interviewets varighed: 29 min.   

Dato: 22.03.16 

 

Interviewer: Jeg starter helt fra start med velkomst og præsentation 

Jack: Af mig? 

Interviewer: Nej af mig.. 

Interviewer: Hej, jeg hedder Maria, og det her er Anja. Jeg læser spørgsmål op og Anja 

supplerer, hvis hun har tilføjelser. Vi læser på CBS, og er i gang med vores kandidatafhandling, 

som handler om forbindelsen mellem forbrugernes iscenesættelse gennem tøj - med fokus på 

hiphopkulturen. Vi vil undersøge, hvordan det kan påvirke eller bruges af et brands i deres 

kommunikation og markedsføring. Vores case er Astrid Andersen, og denne case bruger vi til, 

at undersøge hvordan forbrugernes personlige kommunikation kan bruges i hendes strategiske 

kommunikation. Vores mål med opgaven er, at kunne komme med anbefalinger i forhold til den 

strategiske kommunikation omkring brandet. 

Interviewer: En ting jeg skal informere dig om det er at øh vi optager dette interview, derfor 

skal jeg høre dig om, om det er noget du vil holde fortroligt. De temaer vi vil komme ind på er 

mode og tøj som statussymbol og hvordan mode ligesom skaber et tilhørsforhold mellem 

mennesker. Og så er det den identitet man får igennem tøjet 

Interviewer: Hvis du kort lige kan sige hvad du hedder, din alder, beskæftigelse og hvor du 

bor.. 

Jack: Jeg hedder Jack, jeg er 22 år gammel, jeg er butiksassistent og bor i Aarhus. 

Interviewer: Hvad betyder tøj for dig? 

Jack: Det betyder meget! Egentlig. Tøj er vel noget af det første man lægger mærke til hos en 

person. 

Interviewer: Hvor finder du så den inspiration til det tøj du går i? 

Jack: Det gør jeg mange steder, mest på nettet, diverse modeblogs. 
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Interviewer: Hvad kan det være for nogle? 

Jack: Det kan være Hypebeast, Complex eller på Instagram - nogle steder. 

Interviewer: Når det er de sociale medier, er det så mest Instagram? 

Jack: Så er det egentlig nok mere Facebook, da det er der, som bliver lagt flere links ind til de 

blogs jeg følger. Ja, det er egentlig mest Facebook. Det er også på Facebook, at jeg er medlem 

af forskellige grupper der bytter eller sælger sneaks og tøj.   

Interviewer: Hvad er indholdet af de blogs du læser? fx Hypebeast og Complex 

Jack: Tøj, mode, kendte, og øhm.. nyheder, og så er det musik, biler, arkitekttegnede huse og 

mad også. Egentlig bare alt indenfor livsstil og nyheder omkring det. 

Interviewer: Tænker du over hvilke brands du går i? 

Jack: Både og.. Der er nogle jeg ikke gider at gå i 

Interviewer: Hvad kan det fx være? 

Jack: Uhm den er svær. Men ja, Jack & Jones, G- star. Alle de mærker man gik i da man var 

yngre. 

Interviewer: Hvilke mærker vil du så hellere gå i? 

Jack: uhmmm... 

Interviewer: (spørger ind) Hvilke mærker har du fx på nu? 

Jack: Mine sko er fra Adidas - ultra boost, min hoodie er WoodWood, mine bukser er fra 

Weekday og Neck Copenhagen kasket, som man kan købe i Storm og Stoy Munkholm. 

Interviewer: Sådan i forhold til din beklædning, føler du så behov for at adskille dig fra andre i 

din påklædning? 

Jack: Ja.. altsååå…. jeg kan godt lide at have nogle ting som få har, og som skiller sig ud fra 

mængden, men samtidig har jeg også mange basis ting som ikke skiller sig ud.   

Interviewer: Hvad med Limited Editions i forhold til tøj og sko, er det noget du går op i? 

Jack: Ved tøj siger det mig ikke så meget, kun hvis jeg synes det er virkelig sejt. Mærker som 

Supreme skal man købe med det samme, fordi alle de fede ting ellers bliver udsolgt lige så snart 

det er udgivet. Men jeg er på arbejde hver torsdag, som er dagen hvor de udgiver deres 

kollektioner.  Men med sko det lidt anderledes, der kan man nemmere spotte et par limited, og 

selvom jeg godt ved det lyder lidt overfladisk, så giver det bare en street cred, som er fedt når 

man har brugt tid på at skaffe skoen. 

Interviewer: Når du vælger noget limited eller collaborations, hvorfor er det så fedt? 
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Jack: Det giver vel et eller andet.Det ved jeg ikke.. altså,  hvis jeg selv ser en der går med noget 

limited og jeg genkender det, så giver det da lidt street cred. Og modsat, hvis der er nogle der 

kommer hen og kommenterer det man har på, så føler man sig da lidt speciel. Det er noget jeg 

mest har oplevet med sko, igen fordi det er nemmere at genkende limited sko end tøj.    

Interviewer: Kunne du finde på at købe et limited item til overpris på Trendsales, Ebay, 

facebook handelssider? 

Jack: Ikke alt for meget. Øhm før i tiden kunne jeg godt finde på det, men er begyndt at springe 

det over. Jeg synes, at der er gået lidt for meget handel i det. De unge har ødelagt markedet, de 

går kun med det Kanye har lavet, og er klar på at betale svimlende høje priser for det. Typen der 

gør sådan, er ofte en på 14-18 år, som går med sort kasket, stramme sorte hullede bukser, og en 

designer trøje, mange kalder dem fuccbois. De har ikke en sneakerhistorie udover Yeezy. De 

går også i dyre high-end mærker - det har jeg mest set i København og Århus. Det er ikke ligeså 

udbredt ude i provinsen ...(pause). Så er der forresten også det med at de unge er vilde med 

Peter Falktoft. Hver gang han har lagt et instagram-billede op, spørger folk inde på diverse 

Facebookgrupper om de kan identificere det tøj han har på, så de selv kan gå ind og finde det. 

Men det er mest de yngre der gør det. 

De unge er meget mere dedikerede for at ligge i kø, det gider de ældre ikke rigtig. De prøver på 

nettet, hvis det ikke går, så går det ikke. Hvis de ikke får det de vil have (de ældre) er nogle dog 

villige til at give overpriser. Jeg synes ikke Yeezy boost 350 er flotte, det er bare en sko, en alt 

for dyr sko. 

Interviewer: Men hvad tænker du når du ser en med yeezy boost på gaden?   

Jack: Jeg kigger da, fordi jeg ved hvad det er, og ved hvad folk har betalt for dem, men det er 

ikke sådan, at jeg synes det er skide fedt - også fordi der er så mange fake af dem, og det er det 

værste. Fake er lig med loose-loose, fordi folk der kender skoen, de kan godt kende en fake, og 

folk der ikke kender til skoen, de er faktisk bare ligeglade. Du vinder ikke på nogen måde ved at 

tage et par fake på, forstår du hvad jeg mener? For nogle kan det betale sig pengemæssigt at 

ligge i kø, da de kan re-sælge det bagefter. 

Interviewer: Man køber mere for at videresælge end at beholde? 

Jack: Ja, det er der mange der gør. Og det, gjorde jeg også før, men jeg synes det ødelægger 

markedet. Jeg har godt nok noget derhjemme nu, som skal videresælges, men det er mest fordi 

jeg ikke bruger det mere. 
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Interviewer: Der er ret mange der sælger videre? fx Kanyes Yeezy Boost, hvad tænker du om 

det? 

Jack: Ja, nu er jeg måske lidt dobbeltmoralsk, men hvis jeg fik chancen for at købe et par til 

butikspris, så ville jeg nok gøre det. Og det vil ikke være for selv at gå i dem. Dog vil jeg heller 

ikke bruge så lang tid som mange gør, på at lave forretning ud af det. Altså jeg prøver på de 

hjemmesider der sælger dem, og hvis jeg ikke får dem, er det jo bare sådan det er. 

Interviewer: Er der noget du vil købe til overpriser eller gerne vil sælge videre? 

Jack: Jamen man ved jo egentlig ikke hvor meget de vil stige i værdi og hvor meget man vil 

kunne sælge dem til bagefter, fx. de sko du sidder med nu, Wood Wood x Adidas Ultra Boost, 

dem havde jeg ikke regnet med ville gå for over 2000, men jeg ser alligevel mange steder på 

nettet at de bliver solgt til 4000. 

Interviewer: Har du nogensinde købt noget til overpris? 

Jack: Ja, det har jeg. 

Interviewer: Hvad? 

Jack: Et par sko, et par Puma x Sneakerfreaker der hedder Sharkbait, der var lavet under 100 

par i verden. De udkom kl. 5 om natten, på en australsk hjemmeside, så havde sat en alarm da 

de udkom. Fik dem desværre ikke, så var på jagt efter dem lige siden, og da jeg så var så heldig 

at finde en der solgte et par i min størrelse, slog jeg til. 

Interviewer: Hvorfor købte du dem? 

Jack: Fordi jeg følte jeg fik en god pris i forhold til markedet. 

Interviewer: Har du solgt dem igen? 

Jack: Nej, men det gør jeg. Jeg kan ikke nænne at gå med dem, da de er så sjældne. Og jeg 

gider ikke lægge så mange penge i sko mere. 

Interviewer: Hvorfor gider du ikke det? 

Jack: Fordi markedet er blevet for stort. 

Interviewer: ...så før var det mere niche? 

Jack: Nej, før var det bare mere passioneret. Nu handler det bare om yeezy boost - i hvert fald i 

Danmark. Hvis man vil have nogle andre fede mærker skal man til udlandet. 

Interviewer: Tænker du over hvad for noget tøj du har på når du er sammen med bestemte 

personer eller forskellige grupper eller et bestemt sted? 

Jack: Ja, det er der. Når jeg er sammen med nogle der slet ikke går op i det, tager jeg ikke noget 

specielt på. fx. har jeg ikke guldkæde på når han er sammen med folk fra provinsen, men når jeg 
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er i byen i Aarhus gør jeg. Når jeg er på klubber eller barer, tager jeg fx heller ikke mine dyre 

limited sneaks på, dem har jeg mere på når jeg går nede i byen. Det samme gælder for 

piercinger, en af mine venner har en næsering, den får han mange kommentarer for. Næsering er 

ikke okay i nogle grupper. 

Interviewer: Mange designere gør meget ud af at arbejde med deres logo, da det er 

varemærket for deres design, hvor bevidst er du om at have synlige logoer på? 

Jack: Ikke vildt bevidst, hvis jeg er sammen med folk der går op i det ved de alligevel hvad det 

er jeg har på. De kan kende designet fordi de selv går op i det. 

Interviewer: I forhold til AA, hvilken målgruppe forbinder du med hende? 

Jack: uhmmmmm…det ved jeg ikke helt, både unge og gamle… Topman x Astrid Andersen 

blev rykket væk af de unge, måske skyldes det prisen, men ved ikke hvorfor. De unge er 

alligevel ligeglade med prisen, så længe det er overhypet. Og topman-kollektionen var der 

mange der købte bare for at sælge det videre. 

Interviewer: Hvis du ser en med AA, hvad tænker du så? 

Jack: Det afhænger meget af hvad personen ellers har på. Der er mange forskellige typer der 

går med Astrid Andersen synes jeg. Det kan være lige fra de helt hiphop inspirerede drenge, 

men har også set piger som har Astrid Andersen på. I udlandet er det de helt seje der har det på, 

herhjemme synes jeg lidt man ser alle mulige typer i det, fordi de forbinder hende med noget 

cool. 

Interviewer: Hvad tror du folk der iklæder sig Astrid Andersens design, gerne vil signalere? 

Jack: Jeg tror mange gerne vil vise at de ved hvad det handler om. Det gør mange af dem jeg ser i tøjet 

også, men så er der dem der tror de kan signalere det, bare ved at tage hendes t-shirt på. Og så let er det jo 

ikke, det skal være gennemført, ellers kan det være ligemeget.  

Interviewer: Har du noget Astrid Andersen? 

Jack: Ikke mere, jeg har solgt det til en ven. 

Interviewer: Hvorfor? 

Jack: Fordi den blev vasket forkert, og derfor sad dårligt på mig efterfølgende. 
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BILAG 8 - THOMAS BAK  

INTERVIEWGUIDE til interview med Thomas Bak 

 

Velkomst og præsentation af intervieweren og observatør 

Hej, jeg hedder Maria og det her er Anja. Jeg læser spørgsmål op og Anja supplerer, hvis hun 

har tilføjelser. Vi læser på CBS og er igang med vores kandidatafhandling, som handler om 

forbindelsen mellem forbrugernes iscenesættelse gennem tøj - med fokus på hiphopkulturen. Vi 

vil undersøge, hvordan det kan påvirke eller bruges af et brands i deres kommunikation og 

markedsføring. Vores case er Astrid Andersen, og denne case bruger vi til, at undersøge 

hvordan forbrugernes personlige kommunikation kan bruges i hendes strategiske 

kommunikation. Vores mål med opgaven er, at kunne komme med anbefalinger i forhold til den 

strategiske kommunikation omkring brandet.  

Interviewet optages og fortrolighed 

Vi optager interviewet her idag, men skal informere dig om, at hvis du ønsker det, bliver 

interviewet holdt fortroligt. 

 

Temaer 

De temaer vi vil komme ind på i interviewet er: 

• Mode og tøj som statussymbol 

• Hvordan mode og tøj skaber et tilhørsforhold, mennesker imellem.  

• Identitet gennem tøj 

 

Spørgsmål: 

Først vil vi gerne, hvis du kan lave en kort præsentation af dig selv, navn, alder, beskæftigelse.  

 

Jeg vil nu stille dig nogle spørgsmål omkring mode og hvad tøj betyder for dig og din måde at 

fremstille dig selv på.  

1. Hvad betyder tøj for dig? 

2. Hvor finder du inspiration til det tøj du går i? hvad er indholdet af disse?   

3. Går du op i mode og hvilken betydning har mode for dig?  
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4. Synes du at mode og beklædningen siger noget om individet eller er det udelukkende 

overfladisk det beklædningen måtte signalere? 

5. Tænker du over hvilke brands du går i? Hvis ja, giv gerne uddybende svar?  

6. Mange designere gør meget ud af arbejdet med deres logo, da disse jo er varemærket på 

deres tøj. Udover at være bevidst om selve brandet bag tøj, tænker du så på det 

æstetiske i selve logoet - Altså tænker du over om du kan lide brandets logo? 

7. Tænker du over om logoer er synlige i det tøj du køber og går i? Hvorfor vil du/hvorfor 

vil du ikke fremvise de logoer du går i til omverden? 

8. Der er lige nu meget fokus på Limited Editions indenfor både tøj og sko. Er Limited 

Editions en væsentlig faktor for dig når du handler eller er det ligegyldigt? 

Hvorfor/Hvorfor ikke?  

9. Hvis du ikke får fat i det ved lanceringen, køber du så nogensinde Limited Editions 

efterfølgende til overpris på eksempelvis Ebay eller Trendsales? 

10. Hvad forbinder du Astrid Andersen med? 

11. Har du noget tøj fra Astrid Andersen? 

12. Kunne du finde på at købe en Astrid Andersen t-shirt til 2000 kr, på grund af det image 

det giver at klæde sig i Astrid Andersen, hvis ja, hvorfor?  

 

INTERVIEWETS TRANSSKRIBERING 

Interviewer: Maria 

Observatør: Anja 

Interviewets varighed: 34 min.   

Dato: 22.03.16 

 

Interviewer: Hej, jeg hedder Anja og det her er Maria. Jeg læser spørgsmål op og Maria 

supplerer, hvis hun har tilføjelser. Vi læser på CBS og er igang med vores kandidatafhandling, 

som handler om forbindelsen mellem forbrugernes iscenesættelse gennem tøj - med fokus på 

hiphopkulturen. Vi vil undersøge, hvordan det kan påvirke eller bruges af et brands i deres 

kommunikation og markedsføring. Vores case er Astrid Andersen, og denne case bruger vi til, 

at undersøge hvordan forbrugernes personlige kommunikation kan bruges i hendes strategiske 

kommunikation. Vores mål med opgaven er, at kunne komme med anbefalinger i forhold til den 

strategiske kommunikation omkring brandet.  
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Interviewer: Først vil vi gerne, hvis du kan lave en kort præsentation af dig selv, navn, alder, 

beskæftigelse.  

Thomas: Jeg hedder Thomas, jeg er 23 år og læser designteknolog på TEKO 

Interviewer: Jeg vil nu stille dig nogle spørgsmål omkring mode og din måde at fremstille dig 

selv på, så lad os bare gå igang.  

Thomas: Ja skyd løs. 

Interviewer: Hvad betyder tøj for dig? 

Thomas: Altså jeg går meget op i tøj, hvilket jo giver meget god mening i forhold til min 

uddannelse. Jeg elsker tøj og alt hvad det indebærer med søgen efter noget bestemt, hvert halve 

år der kommer nye kollektioner, det at mikse styles og brand og hvilket udtryk det giver, ja jeg 

kunne blive ved. 

Interviewer: Hvor finder du inspiration til det tøj du går i? Hvad er indholdet af disse?   

Thomas: Det er egentlig meget forskelligt. Jeg følger ekstremt meget med online både på blogs, 

instagram og facebook, men det afhænger lidt af hvad jeg er ude efter. Altså  eksempelvis om 

det er et bestemt par sko eller bare inspiration. Så køber jeg også tit Euroman, måske mest for 

historierne.  

Interviewer: Går du op i mode og hvilken betydning har mode for dig?  

Thomas:  Ja det er jo nok samme svar som ved dit første spørgsmål og nu går det op for mig 

jeg skulle have svaret forskelligt. Haha. Men mode har også en kæmpe betydning for mig. Det 

er jo det der gør beklædning og tøjet levende. Hvis ikke mode fandtes, var tøjet vel bare til for 

at beskytte kroppen. Moden tilfører identitet og personlighed til tøjet. Der er selvfølgelig også 

personen som bærer tøj, som også tilfører identitet, men som jeg ser det har tøjet en vis identitet 

inden man køber det og så tilfører man selv resten til det. Giver det mening? 

Interviewer: Ja bestemt 

Interviewer: Hvad med hvis det er folk du kender?  

Thomas: Jamen mine gode venner er jo nogle jeg har haft siden børnehaveklassen, så der er jeg 

klar over vi ikke har samme stil og bruger lige mange penge på tøj, eller går op i det for den 

sags skyld.  

Interviewer: Tænker du over hvilke brands du går i? Hvis ja, giv gerne uddybende svar?  
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Thomas:  Ja det gør jeg nok. Det er helt sikkert nogle mærker jeg næsten altid går efter, men 

det er også fordi jeg ved de kan deres shit og fordi jeg ved de laver noget af det jeg synes passer 

til min stil.  

Interviewer: Kunne du ikke finde på at købe tøj fra andre brand end dem du foretrækker? 

Thomas: Altså det er svært at svare på, for når jeg tænker over det, så ville det bare være en 

mærkelig følelse for mig, at have noget tøj på, som ikke var fra et mærke jeg kunne lide. 

Selvom mange ikke ville kunne se det, så ville jeg personligt ikke føle mig tilpas i det. Hvis jeg 

skulle se noget pænt fra et brand jeg ikke bryder mig om, så er jeg lidt ligeglad. Enten tænker 

jeg at det må “mine yndling” brands også lave og ellers er det nok ikke så pænt alligevel haha. 

Det lyder vanvittigt, men det er lidt sådan jeg har det.  

 

Interviewer: Mange designere gør meget ud af arbejdet med deres logo, da disse jo er 

varemærket på deres tøj. Udover at være bevidst om selve brandet bag tøj, tænker du så på det 

æstetiske i selve logoet - Altså tænker du over om du kan lide brandets logo? 

Thomas:  Jeg går op i logoet, men det er jo nok også fordi jeg går op i brandet. Hvis du tænker 

sådan om jeg synes selve logoet er pænt, så er jeg nok også farvet af brandet der står bag. Kan 

ikke huske jeg har været ude for at kunne lide et brand og ikke kunne lide deres logo.  

Interviewer: Tænker du over om logoer er synlige i det tøj du køber og går i? Hvorfor vil 

du/hvorfor vil du ikke fremvise de logoer du går i til omverden? 

Thomas: Både og. Jeg tænker over om det er synligt, hvis det er meget stort og tydeligt, men 

det er ikke sådan jeg føler der skal være et tydeligt logo på det tøj jeg køber, for at folk kan se 

hvor det kommer fra. Dem der går op i det, ved det jo alligevel godt. Haha. Ej, jeg har ikke 

præferencer for om det skal eller ikke skal være tydeligt, der er det mere looket som spiller ind. 

Kan jeg lide den style med tydeligt logo, så køber jeg det.  

Interviewer: Der er lige nu meget fokus på Limited Editions indenfor både tøj og sko. Er 

Limited Editions en væsentlig faktor for dig når du handler eller er det ligegyldigt? 

Hvorfor/Hvorfor ikke?  

Thomas: Jeg følger med og ved oftest når der kommer en limited edition fra et eller andet lidt 

større brand. Nogle gange køber jeg også noget, men det er først og fremmest når jeg synes 

tingene er pæne. Kunne ikke finde på at købe noget der ikke var pænt, bare fordi det var limited, 

men det bliver altid mere interessant når det kun er nogle få der har det.  
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Interviewer: Hvis du ikke får fat i det ved lanceringen, køber du så nogensinde Limited 

Editions efterfølgende til overpris på eksempelvis Ebay eller Trendsales? 

Thomas: Det er sket et par gange, men så har det virkelig været fordi jeg synes det var fedt. 

Haha.  

Interviewer: Hvad forbinder du Astrid Andersen med? 

Thomas: Synes hun er en super cool designer og kan godt lide mange af hendes styles. Det er 

fedt med nogle der tøj kaste sig derud, hvor mange bliver tilbage. Mange af hendes styles er for 

vilde til mig, men det er sikkert kendetegnet for os skandinaver. Måske også derfor ikke sådan 

100% er slået igennem herhjemme, men sej det er hun. Når man ser hende tror man bare ikke 

helt det er hende der står bag det brand.  

Observatør: Hvorfor tror man ikke det? 

Thomas: Jamen se på hende. Hun udstråler ikke ligefrem hiphop eller streetwear. Haha 

Interviewer: Har du selv noget tøj fra Astrid Andersen? 

Thomas: Ja det har jeg. Har haft mere på et tidspunkt, nu har jeg en hoodie fra hende.  

Interviewer: Kunne du finde på at købe en Astrid Andersen t-shirt til 2000 kr, på grund af det 

image det giver at klæde sig i Astrid Andersen, hvis ja, hvorfor?  

Thomas: Jeg er ikke meget for at sige det, men ja det kunne jeg vel egentlig godt. For det meste 

vælger jeg hvad jeg synes er fedt og passer til min stil. Men jeg må indrømme at jeg nogle 

gange vælger efter mærket i nakken. Jeg har før brugt omkring 3000 på en t-shirt, det var en 

Givenchy med rottweiler print. Har også et par Astrid Andersen t-shirts derhjemme, men nogle 

af dem har jeg købt på Trendsales, der er det nemlig muligt at købe de mere almindelige styles 

til billigere penge  

Interviewer: Så det at brandet er dyrt og eksklusivt giver dig værdi? 

Thomas: Ja det gør det. jeg kan godt lide at have eksklusive varer og så følger prisen jo med.  

Interviewer: Hvad giver det dig at du kan gå i noget dyrt og lækkert tøj? Altså hvilken følelse 

opstår der hos dig? 

Thomas: Jamen det er svært at beskrive, men føler jo at når folk ser mig, altså dem der ved 

noget om det, så ved de hvad det er jeg har på og de ved hvad det har kostet mig. Der er der jo 

noget eksklusivt over og mange har måske ikke råd til nogle lidt mere pricy ting, så det gør også 

at jeg skiller mig lidt ud og har noget ikke alle har. Så undgår jeg at blender helt i ind mængden.  

Interviewer: Kan du godt få det til at passe sammen som studerende?  
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Thomas: Jeg vil hellere købe en fed ting som jeg er glad for, end at købe en masse high-street 

som ikke siger mig noget. Det er også muligt at sælge nogle hypede items videre, og få en 

ordentlig pris for dem.  

Observatør: Hvad sælger du fx videre?  

Thomas: Jeg har solgt ret mange sneaks videre, men faktisk, ja det det er lidt sjovt, så har jeg 

solgt den Givenchy t-shirt jeg lige har fortalt om. Men det var fordi jeg så flere steder på ebay at 

den blev solgt til overpriser, så derfor skyndte jeg mig at få den solgt inden hypen går af den.  

Interviewer: Tusind tak fordi du ville hjælpe os, vi er nået rundt om alle spørgsmål nu. Så tak. 

Thomas: Det var da så lidt.  
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BILAG 9 - KANYE WEST VS. ZARA  
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BILAG 10 - ASTRID ANDERSEN VS. MOSS COPENHAGEN 
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BILAG 11 - ASTRID ANDERSEN & BASKETBALL 
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BILAG 12 - RUN DMC STILEN 

 

 



 
 
Anja Pallesen & Maria Johnsen Copenhagen Business School 1. juni 2016 
 
 

	  

185 af 204 

BILAG 13 - KIMONO FORÅR/SOMMER 2016-KOLLEKTION  
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BILAG 14 - ADIDAS KNAP-BUKSER  
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BILAG 15 - CUBAN LINK KÆDEN 
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BILAG 16 - SOVIETISK MILITÆR BERET HAT / ASIATISK KUNG-FU HAT 
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BILAG 17 - S/S 2014 / A/W 2014 / A/W 2016 
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BILAG 18 - LINE PLESNER-JACOBSEN  

INTERVIEWGUIDE til interview med Line Plesner.Jacobsen 

 

Velkomst og præsentation af intervieweren og observatør 

Hej, Jeg hedder Anja og det her er Maria. Jeg læser spørgsmål op og Maria supplerer, hvis hun 

har tilføjelser. Vi læser på CBS og er igang med vores kandidatafhandling, som handler om 

forbindelsen mellem forbrugernes iscenesættelse gennem tøj - med fokus på hiphopkulturen. Vi 

vil undersøge, hvordan det kan påvirke eller bruges af et brands i deres kommunikation og 

markedsføring. Vores case er Astrid Andersen, og denne case bruger vi til, at undersøge 

hvordan forbrugernes personlige kommunikation kan bruges i hendes strategiske 

kommunikation. Vores mål med opgaven er, at kunne komme med anbefalinger i forhold til den 

strategiske kommunikation omkring brandet. 

 

Interviewet optages og fortrolighed 

Jeg gør opmærksom på at vi optager interviewet - er det okay? Ellers gør vi det selvfølgelig 

fortroligt. 

 

Temaer: 

De temaer vi vil komme ind på i interviewet er: 

• Modebranchen 

• Forretningsstrategisk kommunikation 

• Personlige relationer 

 

Introduktion 

Inden vi går til spørgsmålene, vil du så kort introducere dig selv med navn, alder, stilling og 

bopæl. 

 

Spørgsmål: 

1. Hvilke grundlæggende kriterier er der, for et modebrand som ønsker succes i 

modebranchen? 

2. Hvad er det, der gør at nogle modebrands skiller sig ud? 
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3. Hvordan vil det påvirke et trendbaseret modebrand, hvis trenden dør ud? Eksempelvis 

for et brand der er baseret på sporty/hiphop trend? 

4. Hvad tænker du, er essentielt i et modebrands kommunikation? 

5. Hvilke medier er vigtige for et modebrand at anvende? 

6. Hvad er godt indhold skabt af et modebrand? 

7. Hensigtsmæssig kommunikationsstrategi i modebranchen? 

 

 
INTERVIEWETS TRANSSKRIBERING 

Interviewer: Anja 

Observatør: Maria 

Interviewets varighed: 21 min.   

Dato: 24.03.16 

 

Interviewer: Jeg hedder Anja, og det her er Maria. Jeg læser spørgsmål op, og Maria 

supplerer, hvis hun har tilføjelser. Vi læser på CBS, og er i gang med vores kandidatafhandling, 

som handler om forbindelsen mellem forbrugernes iscenesættelse gennem tøj - med fokus på 

hiphopkulturen, og hvordan det kan påvirke eller bruges af et brand i deres kommunikation og 

markedsføring. 

De temaer vi vil komme ind på er; modebranchen, forretningsstrategisk kommunikation og 

personlige relationer. De første spørgsmål jeg stiller, kommer til at handle om modebranchen, 

og hvordan brands bedst agerer heri og dem påbegynder vi nu. 

Interviewer: Hvilke grundlæggende kriterier er der for et modebrand som ønsker succes i 

modebranchen? 

Line: Først og fremmest er et godt image og en stærk identitet super vigtig. Dette giver et stærkt 

brand, hvilket næsten siger sig selv, er nødvendigt i modebranchen. Den er jo er fyldt med 

tusindvis af brands, som alle siger de kan noget specielt. Det at arbejde med brandet er super 

vigtigt og det kan virkelig tage lang tid at finde frem til noget konkret og helt essentielt. Det er 

bedre at være 100% når du starter i stedet for at starte op et halvt år før og så kun gøre det 50%. 

Der er så mange brands, så hvorfor skal vi købe netop dit - hvad adskiller dig fra de andre? Er 

det design, prisen, tilgængeligheden, kvaliteten?! Det må være den ultimative succes faktor. 
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Interviewer: Nu nævner du at et brand skal kunne skille sig ud. Hvad er det der gør, at nogle 

modebrands skiller sig ud? 

Line: Jamen det er jo mange ting og nogle gange er det kun en lille bitte ting og for at være helt 

ærlig kan det sgu også nogle gange være held. Eksempelvis Moss Copenhagen. Personligt kan 

jeg ikke lide det brand, men prøv at se på dem. De buldrer derudaf og folk elsker dem jo. De 

opdagede et hul i markedet og fik succes. Så det kan være svært at sige, præcis hvad, men der 

skal være en eller anden grad af uniqueness. 

Interviewer: Hvordan vil det påvirke et trendbaseret modebrand, hvis trenden dør ud? 

Eksempelvis for et brand der er baseret på sporty/hiphop trend? 

Line: Det er vigtigt for et brand hele tiden at forny sig, og prøve nye ting af. Det værste et brand 

kan gøre, er at forholde sig passivt. Altså det behøver ikke være en overdrevet aktivitet, men 

stilhed er aldrig godt. Vi har mange brands, som sæson efter sæson gør det samme, og ikke tør 

prøve noget nyt, og det er sjovt nok dem der ikke rykker sig. Men vi har også brands som tager 

mange af vores ideer til sig, og kaster sig ud i nye projekter ind i mellem. Det er altid dem der 

har succes. Var det egentlig det du spurgte om? 

Interviewer: Øh ja - om et trendbaseret brand, har mulighed for at overleve på sigt? 

Line: Ja altså det med fornyelse er hvert fald vigtigt, og så især for et trend baseret brand. Man 

behøver ikke lave helt nyt image eller identitet, men det med at være med på beatet og prøve 

nye ting af, er nok især vigtigt for et trendbaseret brand. De kan sagtens overleve, men det 

kræver nok mere arbejde, end et brand som laver klassiske styles. En stærk dna er vigtigt, og et 

godt team bag brandet som ved præcis, hvad de arbejder imod. Det er ikke altid en god ide at 

være for meget trendbaseret, hvis ikke det er fordi, at man er ligesom Zara eller H&M der hver 

sæson kopierer trendene. Det kan være farligt at fokusere for meget på en trend. Der er altså en 

risiko forbundet med det. 

Interviewer: Nu går vi videre til spørgsmål som handler mere og modebrands kommunikation. 

Interviewer: Hvad tænker du, er essentielt i et modebrands kommunikation? 

Line: Jamen kommunikation er vigtigt, det er den jo sådan helt generelt. Det kan godt være du 

kan lave nogle lækre styles, men hvis ikke du kan kommunikere det ud til omverden, så kan det 

hele være lige meget. Det er lidt ligesom at brandet skal kunne forny sig, så skal 

kommunikationen også have en grad af innovation i sig. Kommunikation er jo et meget bredt 

begreb, men der er jo de traditionelle former som for det meste forbliver som de er. Det er 

magasinerne, kataloger, annoncer osv. - her behøver man ikke være vildt innovativ, men bare 
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sørge for at det virker, og hvis ikke det gør det, skal man droppe det. Mange brands spilder 

enorme summer penge, hver måned på annoncer som ingen ser, fordi det måske er det forkerte 

sted de annoncerer. 

Udover de traditionelle er der jo alle de lidt nyere og mere utraditionelle, og her er det især de 

sociale medier der er vigtige. Instagram, facebook, snapchat, twitter osv. Man kan jo få 

sindssygt meget ud af de her medier, hvis man bruger dem rigtig, og her gælder det altså bare 

om at være kreativ. Og video-mediet er det næste, som bliver kæmpe stort - det er ikke så 

udbredt endnu, men det bliver det. Det skaber jo autencitet og troværdighed, nu hvor mange 

billeder er så over-redigeret og opstillet. Her er video mere troværdigt. 

Og nå ja - nyheder! Det er mega vigtigt, at det der bliver sagt har relevant og en vis grad af 

nyhed i sig. Det er det pressen vil se, og i sidste ende har den presse jo så fandens meget magt. 

Interviewer: Nu har du nævnt nogle medier, som du tænker er gode i kommunikationen, men 

hvad er godt indhold i dine øjne? Indhold er måske også et vidt begreb, men har du sådan en 

do’s and don’t? 

Line: Altså indholdet varierer jo meget efter, hvilket medier brandet anvender, men generelt 

kan man sige at indholdet skal målrettet og der skal være en grund til, at det bliver sendt ud. Det 

vil sige at hvis ikke der er en mening med det og det bare er “fyld”, så forstyrrer de mere end 

det gavner hos modtageren. Fortæl en god historie, det siger jeg altid til pigerne heroppe. Når vi 

eksempelvis har pressedage, er historien ekstremt vigtig, fordi det giver pressen noget indhold, i 

stedet for vi præsenterer kollektioner og ikke siger noget eller måske bare siger ja. Samsøe 

Samsøe har arbejdet meget med blå denne sæson. Jamen hvad skal Costume lige bruge det til?!. 

Hvis vi nu i stedet siger; Den blå farve går igen hos flere styles hos Samsøe Samsøe som har 

arbejdet med den røde tråd gennem hele kollektionen. Inspiration til kollektion kommer fra 

bla.bla. bla. Forstår du? 

Giv pressen en masse at arbejde med, så er der større sandsynlighed for, at de rent faktisk 

arbejder med det. Og dette er jo i virkeligheden gældende over hele linjen, når vi snakker 

medier og kommunikation. Fortæl en god historie som har relevans for modtageren. 

Interviewer: Hvad er en hensigtsmæssig kommunikationsstrategi i modebranchen? 

Line: Strategien afhænger meget af, hvilke mål et brand har, så den kan man ikke konkretisere, 

men der er helt klart nogle anbefalinger som, ja jeg vil næsten sige, alle brands skal eller 

ihvertfald burde gøre brug af. Sociale medier er et must, og hvis ikke et brand er her, er det 

altafgørende, at de kommer det hurtigst muligt. MEN! Der skal være styr på tingene, det hjælper 
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ikke noget bare at starte en instagram profil op og så ikke vedligeholder den. Der skal være 

kontinuerlig aktivitet, og indholdet skal være relevant. Derudover er gode relationer virkelig en 

styrke for et brand. Som jeg sagde før, har pressen en kæmpe magt og gode relationer til dem, 

skaber visninger, men gode relationer til andre er også vigtige. Gode relationer til stylister gør, 

at man kommer med i modeserier, gode relationer til bloggere gør, at man bliver vist på 

bloggen, gode relationer til forbrugerne gør, at de køber tøjet, gode relationer til investorer gør, 

at de investere i din virksomhed osv.. Det er undervurderet, men noget så vigtigt, som at 

opretholde gode relationer til interessenterne. Og en gylden regel når det kommer til 

kommunikation er, at tænke efter princippet: sigt hvis du vil ramme. Spredehagl rammer ikke, 

og igen forstyrrer det bare modtageren, hvis ikke det er relevant. 

Interviewer: Nu ville vi have spurgt ind til de personlige relationer, men dem har du allerede 

svaret på, så vi springer derfor det spørgsmål over. 

Line: Der kom jeg jer lidt i forkøbet. Men prøv evt. at tænke det sådan her; hvilke personer 

stoler du mest på her i livet? Det er sikkert din familie og dine nærmeste venner, som du har det 

tættest forhold til. Det er det samme med brands og forbrugerne. Dem man stoler mest på, 

vælger man altid fremfor andre. 

Interviewer: Ja det giver god mening. Nu har vi ikke flere spørgsmål til dig, vi er kommet godt 

rundt om de emner, som vi gerne ville have dine udtalelser på, så tusind tak for din hjælp.  
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BILAG 19 - ASTRID ANDERSEN FORÅR/SOMMER 2015-KOLLEKTION 
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BILAG 20 - BUDDHISTISK BEDEKRANS (MALA) 
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 BILAG 21 - HAKAMA BUKSER 
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BILAG 22 - BLOGPOST SIGNE MØRKBERG SJØSTRØM 
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BILAG 23 - FREDERIK DARRE HAAHR 

INTERVIEWGUIDE til interview med Frederik Darre Haahr 

 

Velkomst og præsentation af intervieweren og observatør 

Hej, jeg hedder Maria og det her er Anja. Jeg læser spørgsmål op og XX supplerer, hvis hun har 

tilføjelser. Vi læser på CBS og er igang med vores kandidatafhandling, som handler om 

forbindelsen mellem forbrugernes iscenesættelse gennem tøj - med fokus på hiphopkulturen. Vi 

vil undersøge, hvordan det kan påvirke eller bruges af et brands i deres kommunikation og 

markedsføring. Vores case er Astrid Andersen, og denne case bruger vi til, at undersøge 

hvordan forbrugernes personlige kommunikation kan bruges i hendes strategiske 

kommunikation. Vores mål med opgaven er, at kunne komme med anbefalinger i forhold til den 

strategiske kommunikation omkring brandet. 

 

Interviewet optages og fortrolighed 

Jeg gør opmærksom på at vi optager interviewet - er det okay? ellers gør vi det selvfølgelig 

fortroligt. 

 

Temaer 

Det vi gerne vil snakke med dig om i dag er: 

• Personlig stil 

• Sociale medier 

• Astrid Andersen 

• Mode og tøj som statussymbol 

 

Introduktion 

Inden vi går til spørgsmålene, må du gerne kort introducere dig med navn, alder, stilling og 

bopæl. 

 

Spørgsmål: 

Først vil vi gerne, hvis du kan lave en kort præsentation af dig selv, navn, alder, beskæftigelse. 
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Jeg vil nu stille dig nogle spørgsmål omkring mode og hvad tøj betyder for dig og din måde at 

fremstille dig selv på. 

1. Hvad betyder tøj for dig? 

2. Hvor finder du inspiration til det tøj du går i? Hvad er indholdet af disse?   

3. Går du op i mode og hvilken betydning har mode for dig? 

4. Tænker du over hvilke brands du går i? Hvis ja, giv gerne uddybende svar?  

5. Hvor stort er dit behov for at adskille dig fra andre i din påklædning? 

 

Mange designere gør meget ud af arbejdet med deres logo, da det jo er deres varemærke.  

6. Tænker du over om logoer er synlige i det tøj du køber og går i? 

7. Hvad signalerer et logo på tøjet for dig? 

8. Føler du at du opnår status, accept eller medlemskab i en gruppe, ved at vise logoer 

frem gennem din beklædning? 

 

Der er lige nu meget fokus på Limited Editions indenfor både tøj og sko. 

9. Er Limited Editions med i dine overvejelser når du køber tøj og sko eller er det 

ligegyldigt?  

10. Hvis ja, hvilken værdi giver det dig at købe Limited Editions eller collaborations. 

11. Kunne du finde på at købe et limited produkt til overpris på Trendsales, Ebay, facebook 

handelssider? 

12. Føler du et behov for at fremstå på en bestemt måde gennem mode? Altså har du lyst til 

at adskille dig fra mængden i din beklædning? 

13. Tænker du over, hvad for noget tøj du har på, når du er sammen med nogle bestemt 

personer/i en bestemt gruppe af mennesker eller når du er et bestemt sted henne? 
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Interviewer: Hej, jeg hedder Maria og det her er Anja. Jeg læser spørgsmål op og Anja 

supplerer, hvis hun har tilføjelser. Vi læser på CBS og er igang med vores kandidatafhandling, 

som handler om forbindelsen mellem forbrugernes iscenesættelse gennem tøj - med fokus på 

hiphopkulturen. Vi vil undersøge, hvordan det kan påvirke eller bruges af et brands i deres 

kommunikation og markedsføring. Vores case er Astrid Andersen, og denne case bruger vi til, 

at undersøge hvordan forbrugernes personlige kommunikation kan bruges i hendes strategiske 

kommunikation. Vores mål med opgaven er, at kunne komme med anbefalinger i forhold til den 

strategiske kommunikation omkring brandet.  

En ting jeg skal informere dig om det er, at  vi optager dette interview, derfor skal jeg høre dig 

om det er noget du vil holde fortroligt. De temaer vi vil komme ind på er mode og tøj som 

statussymbol og hvordan mode ligesom skaber et tilhørsforhold mellem mennesker. og så er det 

den identitet man får igennem tøjet 
 

Velkomst og præsentation af intervieweren og observatør 

Hej, jeg hedder Maria, og det her er Anja. Jeg læser spørgsmål op og XX supplerer, hvis hun 

har tilføjelser. Vi læser på CBS, og er i gang med vores kandidatafhandling, som handler om 

forbindelsen mellem forbrugernes iscenesættelse gennem tøj - med fokus på hiphopkulturen. Vi 

vil undersøge, hvordan det kan påvirke eller bruges af et brands i deres kommunikation og 

markedsføring. Vores case er Astrid Andersen, og denne case bruger vi til, at undersøge 

hvordan forbrugernes personlige kommunikation kan bruges i hendes strategiske 

kommunikation. Vores mål med opgaven er, at kunne komme med anbefalinger i forhold til den 

strategiske kommunikation omkring brandet. 

 

Interviewer: Kan du komme med eksempler på, hvilke sider du finder inspirationen? 

Frederik: Folk på gaden, internettet, Instagram og magasiner. På Instagram er det meget hos 

visuelle flotte profiler, men ellers brand profiler som viser deres nyheder 

Interviewer: Går du op i mode og hvilken betydning har mode for dig? 

Frederik: Jeg går op i mode forstået på den måde, at jeg synes det er spændende og sjovt at 

følge med i. Det er ikke altid jeg følger moden, da den jo skifter ofte. Heldigvis oplever jeg, at 

der i de senere år er kommet større fokus på kvalitet, og mindre fokus på skiftende trends. 

Måske er jeg bare blevet ældre. Jeg ser det som en af de eneste måder, udover hår og 

kropsudsmykning, at udtrykke sig på visuelt. For mig er tøj en måde at udtrykke min identitet 
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Interviewer: Har din stil da ændret sig med alderen? 

Frederik: Ja, det har den. Før var jeg meget mere street i det tøj jeg havde på, og farverig. Men 

det var vel nok bare trenden i herremoden dengang. I dag vælger jeg, at holde det ret enkelt, 

men med nogle detaljer, som jeg synes er seje. 

Interviewer: Tænker du over hvilke brands du går i? Hvis ja, giv gerne uddybende svar? Altså 

Hvorfor tænker du over det? 

Frederik: Ja og nej. Det er ikke vigtigt for mig, at det tøj jeg har på er af bestemte brands. Men 

nogle brands kan jeg bedre relaterer til end andre. Derfor shopper jeg ofte de samme brands, da 

de har den æstetiske profil, jeg synes er flot og passer til mig. Men jeg handler også i fast 

fashion brands som Zara, H&M og Uniqlo. Kvaliteten og æstetikken er vigtigere end brandet, 

synes jeg. 

Interviewer: Hvor stort er dit behov for at adskille dig fra andre i din påklædning? 

Frederik: Ikke stort. Min påklædning handler for mig om at føle sig tilpas. Men har intet behov 

for at skille mig ud, eller at være en del af en bestemt gruppe. 

Interviewer: Tænker du over, hvad for noget tøj du har på, når du er sammen med nogle 

bestemt personer/i en bestemt gruppe af mennesker eller når du er et bestemt sted henne? Hvis 

ja - tænker du så på hvilket brand, stil, nyheder eller andet? 

Frederik: Som jeg også fik sagt i det tidligere spørgsmål, har jeg ikke behov for at adskille 

mig, eller føle at jeg tilhører en bestemt gruppe. Om der er forskel på hvad jeg har på, i forhold 

til hvem jeg er sammen med, kommer meget an på situationen. Jeg går rigtig meget op i at stå 

på ski, når jeg er sammen med ski-vennerne er det nok mere praktisk, jeg klæder mig. Når jeg 

går rundt i København, tænker jeg da over hvad jeg har på, men det er mest for at føle mig godt 

tilpas, at jeg tager noget på som jeg synes er pænt og siger hvem jeg er. Og ja, man tager vel 

altid pænere tøj på, hvis man vil imponere, fx til specielle lejligheder.   

Interviewer: Mange designere gør meget ud af arbejdet med deres logo, da det jo er 

varemærket på deres tøj. Udover at være bevidst om selve brandet bag tøj, tænker du så på det 

æstetiske i selve logoet - altså tænker du over om du kan lide brandets logo? 

Frederik: Logoer kan være flotte og grimme, men jeg er ikke fokuseret på brandets logo, da jeg 

prøver at undgå tøj med synlige og overdimensionerede loger. Når det er sagt, kan jeg sagtens 

se det flotte i nogle logoer og det grimme i nogle andre. Hvis et brand med et grimt logo, men 
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laver noget flot tøj, er jeg fuldstændig ligeglad med om brandet har et grimt logo. Logoet er jo 

som sådan bare et symbol, som er til for at kunne genkende et brand. 

Interviewer: Tænker du over om logoer er synlige i det tøj du køber og går i? 

Frederik: Ja i høj grad. De må helst ikke være for synlige. Jeg kan bedst lide de brands, som 

holder sig til simple logoer, der ikke ses tydeligt på tøjet. 

Interviewer: Der er lige nu meget fokus på Limited Editions indenfor både tøj og sko. Er 

Limited Editions en væsentlig faktor for dig, når du handler eller er det ligegyldigt? 

Frederik: Nej slet ikke når jeg handler tøj generelt, så går jeg udelukkende efter de ting jeg kan 

lide og så er det lidt ligegyldigt, hvilket “stempel” mærket har, altså om det er dyrt eller billigt, 

limited eller highstreet, hvis du forstår. Men jeg kan sagtens have interesse i limited sko eller 

tøj, men så opstår mit behov nok nærmere bare når jeg ser det, eller eksempelvis hvis et online 

magasin laver en release på en limited kollektion fra en eller anden fed designer. 

Interviewer: Hvilken værdi giver det dig at købe Limited Editions eller collaborations. Hvorfor 

er det fedt? Hvorfor vælger du at have ting som andre ikke har? 

Frederik: Jamen når jeg engang imellem køber noget limited, er det fordi, at jeg virkelig godt 

kan lide det stykke tøj eller de par sko. Det bliver også nogle gange mere interessant for mig, 

hvis der er et bestemt navn bag - Så kan jeg godt tænke sådan; det skal jeg bare have fingrene i. 

Så er det nok kombinationen af navnet og tøjet. 

Interviewer: Kunne du finde på at købe et limited item til overpris på Trendsales, Ebay, 

facebook handelssider? Hvis ja… 

Frederik: Hmm den er svær, jeg har aldrig gjort det, og måske kunne jeg heller ikke finde på 

det, for når det efterfølgende bliver solgt på diverse sites, er det ofte til en kæmpe høj pris og så 

synes jeg, at det bliver latterligt. Men man skal aldrig sige aldrig ha ha. 
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