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Abstract:  

Objektet för denna uppsats är att, genom 2010-tals-fenomenet normcore, belysa hur det i en 

västerländsk samtidskontext (2010-tal) går att närma sig subkultursbegreppet. Normcore är en 

attityd vilken trendprognos-gruppen K-HOLE i sin rapport ”Youth mode: A Report on 

Freedom” (2013) presenteras som en anti-attityd, vilken utgår från anonymitet och 

anpassningsbarhet. Detta som en reaktion på ungdomens strävan efter originalitet och 

autenticitet. Istället för en coolhetsnorm där man sticker ut gestaltas denna coolhetsnorm 

snarare av att vara en del av grupp genom att smälta in; alltså en slags attack mot subkulturer 

inifrån. Genom en diskursanalys av dags- och tidskrifter behandlas normcore som ett flytande 

fenomen, vilket under dess snart femåriga livslängd (2018) konstruerats efter flertalet 

representationer. Denna diskursanalys av normcore ställs sedan i relation till tidigare 

forskning om hipsterdiskursen och subkulturbegreppet. Detta för att i uppsatsens kärna 

utveckla en teori om ”subkulturens dialektik” i en västerländsk samtidskontext (2010-tal).   

  

Nyckelord: normcore, subkultur, post-subkultur, hipster, dialektik, diskurs, identitet, 

anonymitet, mainstream, massindie  
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1. Introduktion  

1.1. Bakgrund och problemformulering 

År 2014 presenterades normcore som ett nyord i svenska språkrådets nyordslista. Detta var även 

året som jag för första gången skulle komma i kontakt med begreppet. Jag hade precis inlett 

mina första eftergymnasiala studier vid Lunds universitet, vilket på många sätt skulle komma 

att öppna upp flertalet nya världar för mig. En av dessa nya världar kom att bli just normcore. 

Det som tidigare varit det mest hipster-trendsäkra – tweedkavaj, ”intellektuella” glasögon och 

stort skägg – hade på språk- och litteraturcentrum i Lund bytts ut till förmån för en stil som 

egentligen inte var någon stil alls; urtvättade pappajeans, för stora sweatshirts, billiga kepsar, 

slitna sneakers, tubsockor och fleecetröjor. Efter att, med en viss avsky, betraktat denna nya 

trend på håll gick det till slut inte att undvika sig att påverkas av dessa ”trendsättarauktoriteter” 

på skolan. De kläder som tidigare skrattats åt kom under loppet av ett år att legitimeras som det 

absolut häftigaste modet. Plötsligt förstod jag vidden av hur meningslöst och kontraproduktivt 

det var att försöka vara subkulturell samtidigt som man var en slav åt modeindustrin; det gick 

helt enkelt inte att vara ”core” (extrem eller organell) utan att vara ”norm” (anonym eller 

mainstream).  

Normcore har fram till skrivande stund (våren 2018) tagit sig en del olika skepnader och det 

finns ett flertal förklaringsförsök kring vad man egentligen bör lägga i begreppet. Något som 

framförallt har intresserat mig är hur det går att förstå subkulturbegreppet i relation till 

normcore. Min utgångspunkt i arbetet har här varit att det går att argumentera för hur 

gränsdragningen mellan avantgarde och mainstream ständigt är flytande och därför kan det 

finnas svårigheter att förstå vad som egentligen bör betraktas som en subkultur och vad som 

bör betraktas som en normgivande kultur. I modemagasin har man länge kunnat skåda hur 

subkulturella företeelser kommersialiseras och därför går det att spekulera kring huruvida 

normcore kan ses som en tidstypisk motreaktion.  I en värld där alla sticker ut är kanske det 

mest avvikande att smälta in? Genom att utgå från en läsning där normcore relaterar till 

tidigare forskning om hipsteridentitet och hipsterdiskurs vill jag komma åt hur normcore kan 

ses som en kommentar till hur ingenting egentligen spelar någon roll; en slags metaattityd 

vilken både verkar innanför och utanför mainstream- och subkulturen.   
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Utifrån detta är studiens problemformulering att subkulturbegreppet genom normcore-

fenomenet uppvisar en dialektik. För att kunna förstå denna problemformulering och för att 

sedan relatera den till uppsatsens syfte krävs därför en kort redogörelse för vad som går att 

lägga i begreppet ”dialektik”. Termen härstammar från det grekiska uttrycket dialektikēʹ 

teʹchnē, vilket på svenska kan översättas till ”konsten att diskutera”. Även om termen har en 

rad skiftande innebörder bottnar den i detta grekiska uttryck, varpå det grundläggande inom 

dialektiken innefattas av att ställa argument mot varandra för att därigenom komma vidare till 

nya insikter. I detta såg Platon dialektik som den högsta vetenskapen då de logiska 

resonemangen kunde befria människan från dess irrationella sinnestecken. Den tyska filosofen 

Hegel liknade dialektiken vid metoden för att komma åt verklig kunskap om verklighetens 

egen utvecklingsgång. Här menade han att dialektiken åskådliggjorde hur verkligheten på alla 

plan utvecklades genom motsägelser; alltså att utvecklingen är en process av motsättningar 

mellan ”tes” och ”antites”, vilket i sin tur resulterar till en ”syntes”. Därmed kan dialektiken, 

enligt Hegel, ge systematisk kunskap om hur exempelvis upplysningstiden övergick till 

romantiken. Denna definition var något som Marx utgick ifrån i sitt framställningssätt av 

bland annat verket Das Kapital (1867). Dock såg han inte, likt Hegel, på dialektik som 

grunden i tänkandet utan metoden tog sig här snarare uttryck i den samhälleliga verkligheten 

med dess klassmotsättningar; alltså en dialektisk materialism. (Nationalencyklopedin, 

dialektik).  

Dialektik-begreppet behandlas även i Max Horkheimer och Teodor Adornos verk 

Upplysningens dialektik (1944) i vilken man belyser hur upplysningsprojektets frihetssträvan 

resulterat i ett ”instrumentellt förnuft” och en ”blind underhållningsindustri”, vilket enligt 

dem snarare fångatar människan. Denna dialektik i upplysningsidealet menar man bland annat 

varit den bidragande orsaken till nazismens totalitära regim. Denna process beskriver man 

bland annat i termer av hur vetenskapens objektivitet till slut berövat all möjlighet att komma 

till uttryck:  

I det vetenskapliga språkets opartiska objektivitet har vanmakten slutligen berövat all möjlighet 

att komma till uttryck, bara det bestående får sitt neutrala tecken. Den sortens neutralitet är mer 

metafysisk än någon metafysik. Upplysningen har i sin fullbordan tuggat i sig inte bara 

symbolerna, utan också deras efterträdare allmänbegreppen, och inte lämnat något annat kvar av 

metafysiken än den rädsla av kollektivet i vilken den uppstod (Horkheimer & Adorno, 1944, s. 

38).    
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”Dialektik” behandlas alltså i uppsatsen som en process av hur motsättningar upphör till en ny 

fas av delarnas motsättningar; alltså en process av tes-antites-syntes. Viktigt att poängtera är 

dock att jag inte, likt Horkheimer och Adornos teoretiska ramverk om upplysningens 

dialektik, lägger någon värdering i teorin om subkulturens dialektik. Istället bottnar 

utgångspunkten att denna teoribildning om dialektik ska skänka nya ingångar till det 

subkulturella forskningsfältet.  

1.2. Syfte och frågeställningar  

Uppsatsen avser att åskådliggöra vilka värderingar, attityder och representationer som går att 

skönja inom det mångfacetterade fenomenet normcore. Framförallt i avseendet av att 

analysera och diskutera hur normcore under dess snart femåriga livslängd (våren 2018) 

konstrueras i tids- och dagstidningar. Utifrån detta är huvudsyftet att ställa normcore i relation 

till tidigare forskning om hipster-diskursen och subkulturbegreppet, för att sedan utveckla 

teorin om ”subkulturens dialektik” i den västerländska samtidskulturen (2010-tal). Mina 

frågeställningar är följande:  

1. På vilket/vilka sätt går det att förstå normcore i termer av antingen en uppgörelse med- 

eller en reproduktion av hipster-attityden? 

2. På vilket/vilka sätt går det att förstå subkulturbegreppet då det ställs i relation till 

normcore? 

2. Teori och Metod 

2.1. Val av metod 

Det går att argumentera för hur det allmänna talet om normcore till stor del utformar den 

generella uppfattningen och förhållningssättet till fenomenet, därför är valet av metod 

diskursanalys. Genom att förstå normcore och hipster som diskursiva fenomen görs en läsning 

av dess symboler och attityder som både flytande och föränderliga. Här analyseras nio icke-

vetenskapliga artiklar som berör normcore, varav tre behandlar normcore i dess relation med 

hipster. Denna läsning är dessutom grundläggande när det kommer till att förstå hipster- och 

normcore-attityden i relation till subkulturbegreppet. Detta eftersom subkulturbegreppet också 

måste förstås utifrån sociala- och kulturella konstruktioner vilka inte är statiska. Eftersom 

diskursanalys är så pass teoretiskt utformad flyter metod- och teoridelen i denna uppsats 

samman.  

2.2. Diskursanalys  
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Iver B. Neumann beskriver i Mening, Materialitet, Makt: En introduktion till diskursanalys 

(2003) hur diskursanalys som metod bottnar i en kritik mot ontologins lära om varat; alltså 

läran om vilka egenskaper som ligger i värden och tingens natur. Diskursanalytiker intresserar 

sig snarare för hur och varför saker och ting framträder som de gör. Istället för en retorik om 

en naturlig kärna berör analysen sociala-, kulturella- och politiska konstruktioner. Således kan 

en diskursanalys förstås som en meta-metod vilken utmanar uppfattningen om att en metod är 

ett sätt att beskriva något utifrån en extern position utanför den sociala verkligheten. I detta 

blir därför metoden också en diskurs genomsyrad av makt. Diskursanalys är alltså en kritisk 

teori vilken vill kasta nytt ljus över förutsättningar och betingelser inom en viss praktik 

(Neumann 2003, s. 14–15).  

För att kunna tillämpa en diskursanalys är det väsentligt att mer specifikt förstå vad en diskurs 

innebär. Genom att hänvisa till definitioner av Fredrik Barth, Jens Bartelson, Michael 

Foucault och Michel Pecheaux konstaterar Neumann att diskurs-begreppet är något som 

skiftar i tid och rum. I Neumanns skrivande stund gör han följande sammanfattning:  

En diskurs är ett system för skapande av en uppsättning utsagor och praktiker som, genom att få 

fotfäste inom olika institutioner, kan framstå som mer eller mindre normala. Systemet är 

verklighetskonstituerande för sina bärare och uppvisar en viss ordning i sitt mönster av sociala 

relationer (Neumann 2003, s. 17). 

2.2.1. Neumanns trestegsmodell  

I tredje kapitlet av Neumanns introduktionsbok för att bedriva diskursanalys presenteras en 

enkel trestegsmodell, vilken jag i mitt arbete förhållit mig till. Dessa tre steg är ett; val och 

avgränsningar av diskursen, två; identifiering av diskursens representationer och tre; 

identifiering av diskursens hierarkier och uppbyggnad. När det kommer till att avgränsa 

diskursen menar Neumann att man alltid måste kunna motivera denna avgränsning och skala 

man beslutat sig för att använda i sin diskursanalys. Om man exempelvis vill göra en 

diskursanalys om medicinsk diagnostik kommer det, enligt Neumann, viktigaste motivet för 

forskningsobjektet vara att belysa kampen om hur sjukdomar och syndrom ska definieras. 

Eftersom man i en diskursanalys oftast är intresserad av förändringar inom en diskurs betonas 

även vikten av att göra en tidsavgränsning i sin studie. Här kan man exempelvis göra en 

läsning av material vilka är publicerade under en viss tidsrymd (Neumann 2003, s. 52–54).  

I andra steget, vilket handlar om att identifiera diskursens representationer, pekar Neumann på 

hur diskursanalysens förutsättning är osäkerheten eller konflikten mellan ”producerade 
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verkligheter”. Det är alltså graden av osäkerhet hos en viss representation som blir den 

vetenskapliga frågan. Här är det viktigt att till exempel undersöka i vilken mån det finns en 

dominerande representation samt i vilken mån det finns en eller flera alternativa 

representationer. Då det inte finns någon alternativ representation är diskursen opolitiserad. 

Detta betyder dock inte att diskursen inte är politisk, snarare tvärt om. En opolitiserad diskurs 

innebär snarare att det inte finns någon politisk utmaning, vilket innebär att det inom 

diskursen krävts omfattande diskursivt arbete för att upprätthålla denna hegemoni (Neumann 

2003, s.56–57).  

Slutligen diskuteras det tredje steget; att identifiera diskursens uppbyggnad och hierarkier. 

Detta steg innefattar huruvida en viss representations alla kännetecken är lika varaktiga. När 

man gjort denna analys går det att dra slutsatsen av att de förenande kännetecken som går att 

tyda i merparten av källmaterialet också är de kännetecken som är svårast att bryta ner 

och/eller förändra inom diskursen. Som exempel använder Neumann sig av produktionen av 

kön, vilken innehåller en rad biologiska och sociala egenskaper. Inom denna diskurs är det till 

exempel enklare att bryta ner tecknet av kvinnan som ”oavlönad hemarbetare” än tecknet av 

kvinnan som ”barnafödare”. Givetvis kan detta stöta på problem inom framförallt 

naturfenomen där relationen mellan ”faktum” och ”representation” är oundviklig. Detta är 

dock något denna forskningsstudie inte behöver förhålla sig till då den avser att studera ett 

socialt och kulturellt fenomen (Neumann, 2003, s. 59–60).  

3. Forskningsöversikt  

Det finns knappt några akademiska texter om just normcore, dock har det under 2000- och 

2010-talet bedrivits forskning om hipster-attityden och dess diskursiva representationer. 

Genom forskningsunderlaget behandlas 2000-tals-hipstern som ett samtidsfenomen inom 

västerländsk kultur. Här öppnas bland annat en förståelse för hipstern och dess relation till 

subkultur-begreppet samt för de attityder som går att skönja inom hipsterdiskursen.  Då 

uppsatsen avser att förstå normcore i dess relation till hipster-attityden är detta forskningsläge 

högst väsentligt. Forskningsöversikten inleds dock med en redogörelse för tidigare forskning 

om subkulturbegreppet, där definitioner från mer klassiska teorier från Birminghamskolan och 

Dick Hebdige först vidrörs. Detta för att sedan på ett mer ingående sätt redogöra för 

forskningsläget kring så kallade post-subkulturella studier.   

3.1. Subkultur och Post-subkultur  
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Om man gör en sökning på subkultur i nationalencyklopedins uppslagsverk förklaras 

begreppet följande:  

suʹbkultur, idé-, värde- och handlingsmönster som tillhör en viss grupp inom en större 

samhällelig enhet, se delkultur. En subkultur ställs ofta i relation till en dominerande kultur och 

uppfattas då som en underordnad kultur (Nationalencyklopedin, subkultur) 

Denna förklaring av subkultur går att koppla till Center for Contemporary Cultural Studies 

(CCCS), ett forskningsinstitut vid universitetet i Birmingham, Storbritannien, definition av 

begreppet. Institutet växte fram i kölvattnet av studentrevolten 1968 och företrädare som 

Stuart Hall och Tony Jefferson arbetade kring frågor som framförallt rörde förändringar i 

klass- och kulturmönster i efterkrigstidens Storbritannien. Teorierna inspireras till stor del av 

teorier från Karl Marx samt teorier från strukturalismens framväxt (Nationalencyklopedin, 

cultural studies). En av de mest inflytelserika verk inom denna skola är Dick Hebdige’s 

Subculture: The meaning of style (1979). I denna presenterar Hebdige en strukturalistisk 

modell för att analysera subkulturer, där han argumenterar för hur olika subkulturer bottnar i 

samma opposition mot den dominerande kulturen.  

Hebdige beskriver här subkulturer som subversioner av vad som av den dominerande kulturen 

anses vara normalt. Därför menar han att brittisk efterkrigs-subkulturer som exempelvis punk 

på många plan korrelerar med svart reggae-subkultur. Alltså kan subkultur ses som något som 

tydligt tar avstånd från rådande mainstreamkultur, samtidigt som individer inom subkulturen 

bygger band och broar mellan varandra. Därför speglas dessa teorier av hur subkulturer 

bottnar i en gruppidentitet där individerna tillsammans kan stå utanför det normativa. I detta 

ses även subkulturer som en alternativ makt i samhället, vilken kan utmana den rådande 

kulturella hegemonin:  

Subculture represent ”noise” (as opposed to sound): interference in the orderly sequence which 

leads from real events and phenomena to their representation in the media. We should therefore 

not underestimate the signifying power of the spectacular subculture not only as a metaphor for 

potential anarchy ”out there” but as an actual mechanism of semantic disorder: a kind of 

temporary blockage in the system of representation (Hebdige, 1979, s. 90).  

Vidare argumenterar Hebdige för hur subkulturer förlorar sin förmåga att vara alternativa 

maktdiskurser gentemot den kulturella hegemonin i samma sekund som den dominerande 

kulturen upptäcker den. Så fort modeindustrin gör anspråk på subkulturella koder försvinner 

dess originalitet, varefter det omvandlas till en massindustri:  
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Subcultural device is simultaneously rendered ”explicable” and meaningless in the classrooms, 

courts, and media at the same time as the ”secret” objects of subcultural style are put on display 

in every high street record shop and chain-store boutique (Hebdige, s. 130).  

I samband med poststrukturalismens framväxt har många sociologer under framförallt 1990-

talet fram till idag (vår 2018) bedrivit så kallade ”post-subkulturella studier”. Dessa teorier 

sätter nytt ljus på den forskning som bedrevs av CCCS genom att undersöka på vilket sätt man 

kan förstå ungdomskulturer i en kontext av ett mer flytande och gränsöverskridande socialt 

samtidsklimat (1990- och 2000-tal).  I The Post-Subcultures Reader (2003) av Rupert 

Weinzierl och David Muggleton beskrivs studieområdet i termer av något som undersöker 

den skiftande relationen mellan ungdomskulturens smak, politik och musik i en så kallad 

”postmodern värld”; den undersöker alltså hur vi rekonstruerar subkulturella fenomen i en 

skiftande social terräng under framförallt 2000-talet. En social terräng vilken, enligt Weinzierl 

och Muggleton, förklaras i termer av komplexa hybridkulturer där global mainstreamkultur 

och lokala sub-strömningar omarbetas och på många sätt flyter samman. I detta utgår post-

subkulturella teorier från frågeställningar som ”är det möjligt att av existerande och 

begränsade subkulturbegreppet göra en läsning av ungdomskulturer, eller har konceptet 

förlorat sin funktion?” och ”går begreppet att kontextualiseras utefter en mer fullvärdig och 

lämplig förståelse av den samtida ungdomskulturer som fragmentariska och flytande?”  

(Muggleton och Weinzierl, 2003 s. 3).  

Dessa frågeställningar bottnar således i en tematik vilken motsätter sig CCCS. Detta i att post-

subkulturer framförallt bör förstås efter en individualistisk livsåskådning, snarare än utefter 

den gruppidentitet som genomsyrar CCCS-subkulturteorier. Denna individualitet speglas i ett 

flytande och rumsligt förhållningssätt till ungdomskulturen där ens tillhörighet mer kan liknas 

vid ett nöje än en livsstil. Ett exempel som här lyfts fram som en post-subkulturell rörelse är 

clubculture, där utövare har möjligheten att vandra ut och in från rörelsen. Man kan alltså 

tillhöra ”subkulturen” under exempelvis helger för att sedan inte göra det under vardagar. 

Således värdesätter man rörlighet och mobilitet i identitetsskapandet, varefter man kan 

argumentera för post-subkulturer som mindre exkluderande än CCCS definition av 

subkulturer (Muggleton och Weinzierl, 2003, s.5–6).  

Post-subkulturer kan även definieras utefter en uppgörelse med den romantiserade bilden av 

subkulturer som ”semiotiska gerillarörelser”; alltså en romantiserad bild av de heroiska 

arbetarklass-hjältarna vilka gör motstånd mot rådande hegemoni. Istället pekar Muggleton och 

Weinzierl på hur det post-subkulturella fältet reflekteras utefter en mer pragmatisk attityd; 
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alltså en attityd vilken motsätter sig abstrakta idéer om universella känslor och ideologier 

(Muggleton och Weinzierl, 2003, s. 6–7).  

Denna attityd, vilken motsätter sig Hebdige’s och CCCS teorier om subkulturer, är något 

Muggleton också tar upp i sitt verk iNSiDE Subcultue: The postmodern Meaning of Style 

(2000). Här beskriver han hur post-subkulturer bottnar i poststrukturalismens och 

postmodernismens uppgörelse med strukturalismens binära oppositioner. Det går alltså inte att 

i en postmodern kontext förstå subkulturer utefter oppositioner som 

subkulturell/konventionell, essenser/yttre attribut, klass/konsumtion, autentiskt/plastigt, stil 

som något beständigt/stil som mode etc. Således försvinner också oppositionen mellan det 

normativa och det icke-normativa varefter hela ”att göra motstånd”-identiteten, vilken i mångt 

och mycket är grundläggande i CCCS teorier, förfaller (Muggleton, 2000, s. 42–43). Post-

subkulturer försåts alltså som både flytande och mångbottnad där identiteter snarare 

konstrueras av konsumtion istället för relationer mellan klass, kön och etnicitet.  

 Nedan följer en tabell vilken sammanfattar teoribildningarnas tydligaste karaktärsdrag och 

olikheter utifrån källmaterialet:  

Subkulturer (enligt CCCS och Hebdige) Post-subkulturer (enligt Muggleton och 

Weinzierl  

Värdesätter inte subkulturell mobilitet Värdesätter subkulturell mobilitet 

Värdesätter gruppidentitet  Värdesätter individualitet  

Konstrueras efter klass, kön eller etnicitet Konstrueras av smak och konsumtion 

Deterministisk  Pragmatisk  

Influeras av Marxism och strukturalism Influeras av poststrukturalism och 

postmodernism  

 

3.2. Hipster-diskursen 

Ico Maly och Piia Varis konkretiserar och försöker förstå 2000-talets hipsterdiskurs i artikeln 

”The 21st-century hipster: On micro-populations in times of superdiversity”, publicerad 2016 

i den akademiska tidskriften European Journal of Cultural Studies. Detta genom att göra en 

etnografisk studie av internetmaterial om hipstern.  

Först och främst görs en läsning av hipster-kulturen i en modernistisk amerikansk 1950- och 

1960-tals-kontext. Här förklaras hipster-kulturen som en form av motkultur; alltså en 
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avantgardistisk rörelse vilken motsätter sig den dominerande mainstreamkulturen, i detta fall 

den dominerande ”vita kulturen”. Efter andra världskriget växte i USA fram en stark 

medelklass, vilket i sin tur ledde till en allt mer utbredd konsumtions- och masskultur. 

Hipstern kom därför som motreaktion att omfamna en icke-kommersiell ”svart kultur”; 

exempelvis jazzmusik samt ett ”coolt språkbruk” med ord som dig, hip, square, funky, cool 

och beat. Dessa hipsters tillhörde oftast en vit medelklass, vars kulturella kapital var högre än 

dess ekonomiska kapital, och kom oftast från städer som New York, Chicago och San 

Francisco. Denna förståelsen av hipstern är något som, enligt Maly och Varis, spelat ut sin 

roll 2000-talets neoliberala fas av globaliseringen; en fas vilken karakteriseras av en nischad 

massproduktion där konsumtion och identitetsskapande i mångt och mycket flutit samman. 

Detta tillsammans med nischade kanaler i mainstreammedia som exempelvis MTV samt 

globaliserad mediateknik som email, Facebook och Youtube har, enligt artikel-författarna, 

bidragit till att vi under 2000-talet lever i en värld av en ”supermångfald”. Hipstern rör sig 

alltså inte längre ensam i dess politiska och socioekonomiska kontext och därför är 2000-tals-

hipstern ett fenomen som är mer komplext än den modernistiska amerikanska hipstern under 

1950- och 1960-talet (Maly & Varis, 2016, s. 638–639). 

Genom att förklara hur hipstern uppvisar olikartade register och identitetsdiskurser i 

exempelvis Ghent, Toronto och New York menar Maly och Varis att hipsterkulturen 

illustrerar en dialektik mellan det globala och det lokala. Utifrån sitt material argumenterar 

författarna för hur framförallt migrationsflöden och internet bidragit till hur de lokala 

identitetsdiskurserna kontextualiseras efter en globaliserad coolhets- och autenticitetsdiskurs. 

Således bör hipsterdiskursen i en 2000-tals-kontext framförallt förstås som ett translokalt 

fenomen; alltså en kultur vilken klistrar samman olika lokala diskurser till en global diskurs.  

(Maly & Varis, 2016, s. 642). 2000-tals-hipsterdiskursen går alltså, utifrån artikeln, inte att 

beskrivas som en liten subgenre som motsätter sig mainstream, utan går snarare att ses som en 

del av en nischad och polycentrisk masskultur. Här belyser Maly och Varis att det finns en 

tydlig korrelation mellan hipsterkulturens framväxt och en mer specifik och nischad 

ekonomisk infrastruktur. Modekedjor som Urban Outfitters, American Apparel och Obey har 

exempelvis kapitaliserat på just den här autenticitet- och coolhetsdiskursen genom att ”göra 

alla unika” (Maly & Varis, 2016, s. 643).  

Sammanfattningsvis konstaterar Maly och Varis att 2000-tals-hipstern inte längre går att 

förstå som en motkultur, även om utövarna gärna vill tro det. Detta eftersom att hipstern till 

stor del är synonymt med den nischade masskulturen (Maly & Varis, 2016, s. 650).  
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Litteraturvetaren, författaren och en av grundarna till kulturtidskriften n+1 Mark Greif belyser 

i sin artikel ”Positions”, vilken är en del av antologin What was the hipster (2010), hur den 

samtida hipstern identifieras av en grupp människor vilka både är allierad med en rebellisk 

subkultur och en dominerande klass; exempelvis den utsvultna och fattiga artisten eller 

utexaminerade collage-studenten. Detta lämnar hipstern i ett gränsland och hipsterdiskursen 

har i detta varit något flytande från år 1999, då Greif menar att samtidshipstern under 2000-

talet börjar definieras. Här lägger därför Greif upp tre olika ”faser” och definitioner av 

hipstern. Först och främst definieras den samtida hipsterns ursprung i termer av ”den vita 

hipstern”. Denna hipstern dök upp i New Yorks innerstad 1999 och till skillnad från 1950- 

och 1960-tals-hipsterns fascination av svart kultur kom den här typen av hipsterism att 

definieras utefter dess glorifiering av en viss typ av vit, amerikansk och manlig arbetarklass 

från 1970-talet. Estetiken präglades här av en politisk inkorrekthet vilken tog sig form i porr- 

och pedofilmustascher, truckerkepsar vilka tidigare bars av amerikanska lastbilschaufförer, 

pilotglasögon och seglartatueringar; alltså en imitation av vad som brukar kallas för 

amerikansk ”white trash” (Greif, 2010, s. 19).  

 Den andra definitionen är ”den moderna hipstern”, vilken mer speglas av en radikalisering av 

det postmoderna pastisch-narrativ som Frederic Jameson skrev om under tidigt 1980-tal; en 

slags ironisk naivitet helt utan sarkasm, bitterhet eller kritik. Denna ironi gestaltas, enligt 

Greif, i gammal teknik vilken rekonstrueras i mer perfekt form. Detta först och främst för att 

återgå till ett visst känslouniversum, speciellt det känslouniversum från barndomen. Något 

som syns i böcker av Dave Eggers, filmer av Wes Anderson samt musik av Belle and 

Sebastian. Den slutliga definitionen är kanske också den definition som enligt Greif har störst 

dragningskraft. Denna hipstern förklaras i termer av ” den hippa konsumenten”, eller som 

Tom Frank brukade kalla den; ”den rebelliska konsumenten”. Här går det att dra tydliga 

kopplingar till Maly och Varis forskning där man korrelerar hipstern med den så kallade 

neoliberala och nischade masskulturen. Denna definitionen liknar alltså hipstern vid en 

konsumtionsvarelse, varpå en hipster aldrig är en producent. Därför kan aldrig konstnärer 

förstås som riktiga hipsters (Greif, 2010, s. 19–21). Utifrån detta går det därför att koppla 

hipster-attityden till den post-subkulturella teoribildningen, då den framförallt förstås i termer 

av ett identitetsskapande genom konsumtion.  Det går även att dra slutsatsen av hur 

hipsterdiskursen är komplex varpå begreppet är mångdimensionellt då det inte går att koppla 

till en specifik stil eller attityd.  
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I den akademiska tidskriften Acta Sociologica publicerades 2014 en artikel av Bjørn 

Schiermer vid namn Late-modern hipsters: New tendencies in popular culture vilken 

behandlar vad Schiermer kallar för ”den senmoderna hipster-figuren”. Denna definition av 

”senmodern hipster” bottnar här i något som kan erbjuda en bredare förståelse för kulturell- 

och social förändring inom populärkulturen under 2000-talet; exempelvis annorlunda 

generationsrelationer, nya sätt att förhålla sig till teknologi och media, nya sätt att umgås samt 

nya fenomenologier (Schiermer, 2014, s. 167). I artikeln vill Schiermer bland annat behandla 

hipsterkulturen i relation till den samtida kritiken av den traditionella förståelsen av 

subkulturer samt att på ett mer generellt plan teoretisera kring fenomen som ger mening åt 

hipsterkulturen. Med detta vill Schiermer försöka uppvisa en kritik av konflikten mellan 

individualiseringen och imitationen inom den samtida kulturen. Som empiriskt underlag 

använder sig Schiermer av en rad texter utanför det akademiska fältet vilka behandlar 

hipsterkulturen och som alla är skrivna under 2000-talet.  Utöver detta adderar han ett 

självreflekterande etnografiskt synsätt av fotografier samt lånade intervjuunderlag från 

opublicerat empiriskt material (Schiermer 2014, s. 168–169). 

Ur det empiriska materialet fastslås hur den moderna hipstern figurerar i ett gränsland där 

utövare vill vara unika genom att imitera uttryck från exempelvis en nörd i en amerikansk 

1980-tals-film. Denna paradoxala dualitet mellan individualitet och imitation lämnar, enligt 

Schiermer, hipstern i en ironisk tillvaro där man blir tvungen att på ett självreflektivt sätt 

distansera sig från det man anammar. Den öppna och undermedvetna imitationen kan därför 

ses som autentisk då den gestaltas med nya lager.  Detta bidrar således till hur 

”hipsterfiguren” blir en ironisk figur. För att precisera sin beskrivning av ”hipsterfiguren” som 

ironisk konkretiseras också ironi-begreppet. Här opponerar sig Schiermer mot Kierkegaards 

föreställningar om begreppet som ett verktyg för att lämna det sociala rummet obemärkt i 

syfte av att ”vara ensam med gud”. Detta menar han är en föreställning som helt 

undangömmer ironins sociala dimensioner; ett gemensamt minspel som när den är som bäst 

både är kollektiv och intellektuellt utmanande (Schiermer 2014, s. 171–173).  

Vidare menar Schiermer att det inte går att läsa hipstern utifrån subkulturella definitioner efter 

exempelvis Birminghamskolan eller utifrån en Marxinspirerad ingång. Detta eftersom 

hipstern saknar den rebelliska uppgörelsen med föräldragenerationen.  Här använder han sig 

istället av samtida postmoderna och post-subkulturella sociologer i försöket att definiera 

hipstern. I detta menar han att mycket av studier om postmodern subkultur som fokuserar på 

individens konsumtion och lek med identiteter både missar det centrala i hipsterns 
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imitationsdimension och dess uppfattning av individualitet och äkthet. Han kommer även 

fram till hur vissa teorier, även om de på vissa plan intresserar sig för ironi utifrån begreppet 

”retro”, inte har någon utförlig utredning kring ironi-området. Man missar också den så 

viktiga försonande aspekten av hipsterkulturen. Således går det att argumentera för hur 

Schiermers forskning bidrar till en mer nyanserad bild av ”hipsterfiguren” då den figurerar i 

gränslandet mellan subkulturens gruppdynamik och post-subkulturens individualisering. 

Dualiteten mellan individualisering och imitation är därför något som Schiermer anser ha 

spelat ut sin roll i den västerländska kulturen (Schiermer s. 177–180).  

Detta synsätt kan därför ses som en kritik mot tidigare postmodern forskning om subkulturer, 

då den enligt Schiermer kan ses som aningen begränsande och förenklad. Enbart för att 

någonting verkar inom en postmodern diskurs behöver detta inte per automatik innebära en 

uppgörelse med autenticitet och äkthet. På så sätt skiljer sig detta synsätt från det de andra 

studierna poängterar. Även om Schiermer belyser likartade delar av hipsterfiguren tillför 

kritiken mot dualiteten mellan individualisering och imitation en ny dimension i forskningen 

kring subkulturer inom den senmoderna kulturen. Denna dimension kommer därför i 

analysdelen vara betydelsefull för förståelsen av subkulturens dialektik. 
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4. Analys 

4.1. Analysens disposition  

Analysen inleds med kapiteldel 4.2 där en diskussion förs kring huruvida normcore-

fenomenet bör- och kan läsas som en egen diskurs. I kapiteldel 4.3 genomförs en kartläggning 

för analysmaterialets urvalsprocess och avgränsningar samt en kortare presentation av hur 

Neumanns ”trestegsmodell för att bedriva diskursanalys” konkret använts i analysen.  

Kapiteldel 4.4 kartlägger själva analysen och är uppdelad i fyra delar; 4.4.1 Normcore i dess 

linda – en sociokulturell frihetsrepresentation eller ett klädmode, 4.4.2 Normcore 2017 – 

”Det extrema i det anonyma”, 4.4.3 Normcore i dess relation med hipster-attityden och 4.4.4 

Normcore i dess relation med subkultur-begreppet och subkulturens dialektik.  

I kapiteldel 4.4.1 analyseras material från 2013 och 2014; trendrapport-gruppen K-HOLES 

rapport “Youth Mode -A Report on Freedom” publicerad i oktober 2013 av K-HOLE, Alex 

Williams artikel ”The new normal – Normcore: Fashion Movment or Massive In-joke?” 

publicerad i april 2014 av The New York Times och Philip Warkanders artikel ”Normcore? 

Fråga modedoktorn är tillbaka – och den här gången har vi kommit till det brännheta ämnet 

normcore” publicerad i juli 2014 av Bon. 

I kapiteldel 4.4.2 analyseras material från 2017; Greig Foley’s artikel ”2017 is the Year that 

Fashion Pusched Normcore to the Extreme” publicerad i december 2017 av Highsnobiety, 

Lourdes Linares artikel ”Sportcore: The evolution of Normcore” publicerad i april 2017 av 

WGSN och Jason Chen’s artikel ”First Came Normcore. Now Get Ready for Gorpcore” 

publicerad i maj 2017 av THE CUT.  

I kapiteldel 4.4.3 analyseras material vilket berör normcore i dess relation med hipster-

attityden; Tali Da Silvas artikel ”Lämna Möllan hipstersvin” publicerad i juni 2015 av 

kulturnytt i P1, Kia Svaetichins artikel ”hipstern är död – länge leve hipstern”, publicerad i 

juni 2014 av Svenska Yle och Morwenna Ferrier’s artikel ”The end of the hipster: how flat 

caps and beards stopped being so cool” publicerad i juni 2014 av The Guardian.  

I kapiteldel 4.4.4 vägs slutligen alla dessa analyser ihop varpå analysens kärna ”subkulturens 

dialektik” framställs. Analysen öppnar avslutningsvis upp för slutdiskussionen på kapitel 5, 

vilken sammanställer uppsatsens slutsatser.  

4.2. Normcore som diskurs  
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Normcore har i skrivande stund (våren 2018) över 5 miljoner sökträffar på Google, 9 100 

sökträffar på Youtube, 128 002 inlägg under hashtagen #normcore på Instagram. I etablerade 

och mer objektiva nyhetsmedier ger normcore 79 sökträffar från The New York Times, 10 

sökträffar från Dagens Nyheter, 5 sökträffar från BBC NEWS samt 21 sökträffar från Sveriges 

Radio. Således går det att argumentera för hur normcore, som våren 2018 varit på tapeten i 

snart fem år, utvecklats från en ungdomstrendrapport av K-HOLE (2013) till något som idag 

frodas och lever sitt eget liv. Därför anser jag att det är väl grundat att tala och förstå 

normcore som en egen diskurs. Detta i aspekten av hur utsagor och representationer 

framträder och får spridning genom en viss ordning av ett bestämt sätt att tala eller diskutera 

kring fenomenet. Något som stämmer överens med Neumanns definition av diskurs-

begreppet:  

En diskurs är ett system för skapande av en uppsättning utsagor och praktiker som, genom att få fotfäste 

inom olika institutioner, kan framstå som mer eller mindre normala. Systemet är 

verklighetskonstituerande för sina bärare och uppvisar en viss ordning i sitt mönster av sociala 

relationer (Neumann 2003, s. 17). 

Det är dock viktigt att förstå materialet i analysen utefter två aspekter; nämligen utövare 

(grundare och/eller bärare) av normcore-diskursen och representanter (tolkare) av normcore-

diskursen. I flertalet av artiklarna som granskas görs en referens till K-HOLES trendrapport, 

varpå man fastslår gruppen som bärare och grundare för diskursen. Därför bör en brasklapp 

föras in då begreppet ”normcore-diskursen” i större delen av analysen snarare bör läsas som 

”diskursen om normcore”. Detta eftersom att de attityder, värderingar och representationer 

som förs fram i de andra åtta artiklarna på många sätt själva utgör en diskursanalys av 

fenomenet. Således går det att läsa min analys som en metaanalys i det att den förhåller sig till 

andra analyser av normcore. Denna metadimension tillför en läsning av hur en diskursanalys 

kan ses som något som på många sätt utgör en egen diskurs. Här går det återigen att återknyta 

till Neumanns introduktionsbok för att bedriva diskursanalys, vilken belyser diskursanalys 

som en metametod. Alltså något som utmanar uppfattningen om att en metod är ett sätt att 

beskriva något utifrån en extern position utanför den sociala verkligheten. 

 

4.3. Materialurval, avgränsningar och tillämpning av Neumanns trestegsmodell  

Kapiteldelarna 4.4.1 och 4.4.2 belyser normcore-attityden som föränderlig, varpå en 

jämförande analys mellan material om normcore från 2013 och 2014 och material från 2017 
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genomförs. Denna avgränsning motiveras genom att det går att argumentera för hur den 

diskursiva utvecklingen av normcore-begreppet blir som mest tydlig när man ställer texter 

med några års mellanrum mot varandra. K-HOLES trendrapport från 2013 är den första 

genomgripande analys av normcore-attityden och 2014 är året då normcore sprids till en 

bredare massa och bland annat presenteras som ett nyord i svenska språkrådets nyordslista. 

Valet av 2017 motiveras som representationer av ”i skrivande stund”. Anledningen till att 

material från 2018 inte finns med beror på att materialurvalet genomfördes under årets första 

kvartal, varpå urvalet av relevanta artiklar var aningen tunt. Genom detta urval har det mest 

väsentliga varit att belysa hur normcore och den diskurs som utformas kring fenomenet på 

många sätt kan ses som något som frodas och lever sitt eget liv.  I kapiteldel 4.3.3, vilken 

alltså behandlar normcore i dess relation med hipstern, är artiklarna hämtade från 2014 och 

2015. Detta innebär att analysen av denna relation inte omfattas av samma föränderliga 

dimension som föregående kapitel. Detta motiveras genom att materialurvalet för denna 

relation inte är lika omfattande varpå en lika selektiv analys som föregående kapitel var 

svårare att genomföras. Analysen av detta material vägs dessutom samman med 

forskningsöversiktens kapiteldel 3.2, vilken behandlar tidigare forskning om hipsterism och 

hipsterdiskursen. 

Vidare har analysens nio artiklar noggrant övervägts i en urvalsprocess av cirka trettio artiklar 

i avseendet av att belysa de mest genomgripande tendenserna i det som skrivits om normcore. 

Detta utifrån Google-sökningarna ”normcore + K-HOLE”, ”normcore 2014”, ”normcore 

2017” och ”normcore + hipster. Även om det går att finna andra utsagor utanför det valda 

materialet motiveras avgränsningen av att de representationer, attityder och värderingar som 

framförs i analysen speglar en på många sätt ”generell bild” av normcore-fenomenet. Denna 

”generella bild” är dock något som på många sätt samverkar med sökorden, varpå en kritik 

mot urvalsprocessen kan vara att den är något begränsad och styrd efter studiens 

frågeställningar och syfte. Detta tillvägagångssätt motiveras här som en del av Neumanns 

trestegsmodell för att genomföra en diskursanalys i aspekten av att avgränsa diskursen. 

Eftersom de viktigaste motiven för denna studie bland annat är att kartlägga normcore som 

något föränderligt samt diskutera och analysera dess relation med hipsterdiskursen finns en 

relevans i dessa sökord. Hade syftet med forskningen varit att analysera normcore utefter ett 

mer utpräglat klassperspektiv skulle sökord som ”normcore + class” säkerligen bredda 

analysen kring diskursen om normcore. Detta perspektiv hade givetvis tillfört ytterligare en 

dimension till arbetet, men med tanke på uppsatsens omfång har denna avgränsning varit 
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tvungen.  Eftersom syftet är att undersöka subkulturens dialektik i en västerländsk 

samtidskontext (2010-tal) har även en avgränsning kring när och var artiklarna är publicerade 

varit väsentlig. Analysen innehåller således enbart svenska, brittiska och amerikanska artiklar 

vilka alla är publicerade under 2010-talet.  

När det kommer till Neumanns andra steg, vilken handlar om att identifiera diskursens 

representationer, beror frågan om huruvida diskursen är politiserad eller opolitiserad på vilka 

glasögon man använder sig av. Om diskursen avläses efter dess bärare (alltså K-HOLE) går 

det att argumentera för hur diskursen är opolitiserad. Dock speglas studiens analys snarare av 

”diskursen om normcore”, i vilken en rad olika representationer utformas. Därför går det här 

att peka på normcore-diskursen, eller ”diskursen om normcore”, som politiserad. 

Avslutningsvis har Neumanns tredje steg, vilken handlar om att identifiera diskursens 

uppbyggnad och hierarkier, varit väsentliga i framförallt urvalsprocessen. Här går det att 

återknyta till den ”generella framställningen” i relation till de sökord som använts; alltså att de 

representationer, värderingar och attityder som framställs utifrån materialet också är de med 

högst hierarki inom diskursen (läs; diskursen utifrån sökorden). Genom det utvalda materialet 

går det exempelvis att i kapiteldel 4.4.1 utläsa hur de mest genomgående representationerna är 

normcore som en sociokulturell frihetsprocess samt normcore som ett anti-klädmode, vars 

klädkoder går att likna vid den typiska ”medelklasspappan”. I kapiteldel 4.4.1 går det snarare 

att utläsa de mest slående representationerna som en slags idealisering av det anonyma; alltså 

det absurda eller det extrema i det anonyma. Klädkoderna som här ställs i relation till 

normcore är mer sportiga kläder från exempelvis märket North face.  

4.4. Normcore och dess representationer  

4.4.1. Normcore i dess linda – En sociokulturell frihetsrepresentation eller 

ett klädmode?  

I oktober 2013 publicerade trendprognos-gruppen K-HOLE rapporten “Youth Mode -A 

Report on Freedom” främsta egenskaper är anonymitet och anpassningsbarhet:  

Normcore doesn’t want the freedom to become someone. Normcore wants the freedom to be 

with anyone. You might not understand the rules of football, but you can still get a thrill from 

the roar of the crowd at the World Cup. In Normcore, one does not pretend to be above 

the indignity of belonging (K-HOLE, s. 28).  

Genom detta förstås normcore som en motkultur som opponerar sig mot samtidskulturen, 

vilken enligt K-HOLE länge speglats av en massindie-tid. Något som beskrivs som en 
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paradoxal diskurs där individer värdesätter att vara unika så pass mycket att man till slut 

hamnar i likriktning med alla andras strävan efter originalitet:  

It’s like someone yelled ‘Fire!’ in a crowded movie theater the day Kurt Cobain died and 

everyone tried to find a different exit. Mass indie is what happens 45 minutes later. Tired of 

fighting to squeeze out the doors, everyone decides to stay in the theater. Panic subsides into 

ambivalence (K-HOLE, 2013, s. 14). 

Att vara annorlunda kan alltså i denna massindie-tid, enligt K-HOLE, transformeras till en 

gruppaktivitet där originalitet och imitation i mångt och mycket vuxit samman. Det går här att 

argumentera för hur denna massindie-tid som lyfts fram går att korrelera med den nischade 

masskultur som Maly och Varis beskriver i termer av hur den lokala identitetsdiskursen 

kontextualiserats till en global coolhets- och autenticitetsdiskurs. Här går det därför att göra 

en diskursiv läsning av hur bärarna för denna representation tillskriver normcore-diskursen ett 

anti-hipster-budskap. Detta anti-budskap blir sedan det som bekräftar normcore-attityden, 

varpå den därför inte går att förstås utan dess oppositionella relation till massindie-diskursen:  

Once upon a time people were born into communities and had to find their individuality. Today 

people are born individuals and have to find their communities. Mass Indie responds to this 

situation by creating cliques of people in the know, while Normcore knows the real feat is 

harnessing the potential for connection to spring up. It’s about adaptability, not exclusivity (K-

HOLE, 2013, s. 27).  

Normcore beskrivs alltså som en attityd vilken förflyttar coolhetsnormen från det paradoxala i 

massindie-diskursens originalitetsträvan till en post-autentisk coolhetsnorm. Denna 

coolhetsnorm speglas av en strävan efter att smälta in i massan genom att vara 

anpassningsbar. I detta formar författarna en normcore-representation vilken frigör sig från 

det fängslande ”exklusivitets”-identitetsskapandet som de härleder till massindie-attityden; 

alltså ett identitetsskapande som präglas av ett försök till att sticka ut från massan. Denna 

anonyma frigörelseprocess är dock inget som ska misstas för en appropriering av estetik från 

”det normala” eller ”det som är mainstream”. Detta eftersom man speglar normcore-attityden 

i representationer av att ”normalitet” inte är något som existerar:  

Normcore moves away from a coolness that relies on difference to a post-authenticity coolness 

that opts in to sameness. But instead of appropriating an aestheticized version of the 

mainstream, it just cops to the situation at hand. To be truly Normcore, you need to understand 

that there’s no such thing as normal (K-HOLE, s. ?) 

I detta går det att göra en läsning av hur K-HOLE lägger en värdering i hur ”den riktiga 

normcore-attityden” bör vara. Det går därför att argumentera för hur dessa ordval konstruerar 
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”universellt givna egenskaper” inom normcore-diskursen; alltså att ”den riktiga” normcore-

attityden illustreras av ett tillstånd vilket ställer sig över att någonting bör kallas för 

normgivande eller mainstream. Denna ”den riktiga”-definitionen av normcore kan tyckas 

motsägelsefull då man presenterar normcore som en attityd vilken accepterar människan som 

flytande i det att den är inkonsekvent i sina beslut. Normcore-attityden är alltså utifrån K-

HOLE; situationsbunden, icke-deterministisk, anpassningsbar, anspråkslös, något som inte 

bryr sig om autenticitet samt något som värdesätter empati före tolerans (K-HOLE, 2013, s. 

30). Något som också sammanfattas i rapportens slutdiskussion:  

Individuality was once the path to personal freedom — a way to lead life on your own terms. 

But the terms keep getting more and more specific, making us more and more isolated. 

Normcore seeks the freedom that comes with non-exclusivity. It finds liberation in being nothing 

special, and realizes that adaptability leads to belonging. Normcore is a path to a more peaceful 

life (K-HOLE, 2013, s. 36). 

Sammanfattningsvis går det att genom en diskursiv läsning av hur begreppet framställs i 

trendrapporten förstå normcore-attityden som en frigörelseprocess i dess anpassning och 

anonymitet. Denna anonymitet är dock inget som likställs med normalitet då författarna pekar 

på hur ”den riktiga normcore-attityden” präglas av värderingen av att normalitet inte existerar. 

Rapporten konstruerar också en utsaga av hur normcore-attityden är något som står i kontrast 

till representationen av den massindie-attityd som på många sätt är påtaglig inom hipster-

diskursen. Normcore förstås heller inte som ett mode, utan konstrueras istället som ett 

sociokulturellt koncept.  

 

I april 2014 skriver Alex Williams en artikel i The New York Times vid namn ”The new 

normal – Normcore: Fashion Movment or Massive In-joke?”. Bara genom att The New York 

Times berör fenomenet belyser hur normcore under bara ett halvår fått en stor spridning, 

varefter allt fler utsagor inom diskursen gör sig påminda.  Genom artikeln förstås därför 

normcore-attityden som ett fenomen vilket utvecklats i tre olika riktningar:  

Normcore (noun) 1. A fashion movement, c. 2014, in which scruffy young urbanites swear off 

the tired street-style clichés of the last decade — skinny jeans, wallet chains, flannel shirts — in 

favor of a less-ironic (but still pretty ironic) embrace of bland, suburban anti-fashion attire. (See 

Jeans, mom. Sneakers, white.) 2. A sociocultural concept, c. 2013, having nothing to do with 

fashion, that concerns hipster types learning to get over themselves, sometimes even enough to 

enjoy mainstream pleasures like football along with the rest of the crowd. 3. An Internet meme 

that turned into a massive in-joke that the news media keeps falling for (Williams, 2014). 
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Utifrån detta undersöker Williams vad som egentligen bör läggas i begreppet genom att ställa 

sig frågande till huruvida normcore bör förstås som ett skämt, en stilrevolution eller ett 

sociokulturellt begrepp. Här citeras en rad olika debattörer och journalister med avsikt att 

uppvisa huruvida normcore som begrepp under bara en halvårstid fått spridning och 

utvecklats i olika riktningar. Som utgångspunkt belyser Williams hur normcore-begreppet 

först myntades i K-HOLES stilrapport:  

The catchy neologism was coined by K-Hole, a New York-based group of theoretically minded 

brand consultants in their 20s, as part of a recent trend-forecasting report, “Youth Mode: A 

Report on Freedom.” Written in the academic language of an art manifesto, the report was 

conceived in part as a work of conceptual art produced for a London gallery, not a corporate 

client. As envisioned by its creators, “normcore” was not a fashion trend, but a broader 

sociological attitude (Williams, 2014). 

Alltså förstås K-HOLES trendrapport här som ett manifest med ett akademiskt språk vilket 

enbart fått fotfäste inom ett visst konstnärligt fält. Att normcore-begreppet fått den spridning 

som den fått menar Williams beror på hur den, genom en artikel av Fiona Duncan i New York 

Magazine, kopplas till ett anti-klädmode vilket utvecklats till ett mode:  

The term remained little more than a conversation starter for art-world cocktail parties until New 

York magazine published a splashy trend story on Feb. 24 titled “Normcore: Fashion for Those 

Who Realize They’re One in 7 Billion.” The writer, Fiona Duncan, chronicled the emergence of 

“the kind of dad-brand non-style you might have once associated with Jerry Seinfeld, but 

transposed on a Cooper Union student with William Gibson glasses.” An accompanying fashion 

spread dug up real-life L-train denizens rocking mall-ready Nike baseball caps and stonewashed 

boyfriend jeans without apparent shame (Williams, 2014).  

I detta går det att tyda en viss värdering från Williams, då det går att genomskåda hur han 

förhåller sig till hur normcore-attityden uppmärksamhet är högst beroende av ”pappa-kläder”-

representationen i diskursen. På så sätt går det att argumentera för hur Williams under ytan av 

sin nyanserade analys konstruerar utsagan av normcore i dess relation med mode. Detta trots 

att han väljer att citera Christopher Glazek, journalist och vän med K-HOLE-grundarna, som 

precis som sina vänner på K-HOLE belyser hur normcore-diskursens frihetssträvan står i 

polemik med modeindustrin:  

It doesn’t really make sense to identify normcore as a fashion trend (…) The point of normcore 

is that you could dress like a Nascar mascot for a big race and then switch to raver ware for a 

long druggie night at the club (Williams, 2014). 
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Här konstrueras alltså återigen utsagan om hur normcore bör ses som föränderlig och anonym 

genom, att likt K-HOLE, poängtera den ”egentliga meningen” med normcore; alltså en 

frihetsattityd vilken är pragmatisk och post-autentisk. En åsikt som inte delas av Matthew 

Breen, en av grundarna till Carson Street Clothiers in SoHo, som också citeras i artikeln:  

I think it’s a complete media creation, (…) “But the second GQ writes about it, then it becomes 

a trend (Williams, 2014).  

Här går det alltså att identifiera en instabilitet inom normcore-diskursen då det finns 

motsättningar i dess representation. Dels förstås normcore som ett sociokulturellt anti-

fenomen som inte har med modebranschen att göra och dels förstås den som en modetrend 

med en tydlig klädkod. Något som lämnar normcore-diskursen under 2014 i ett tvetydigt 

universum där till och med Gregory Fong, en av grundarna för K-HOLE, kom att erkänna 

normcore som ett fenomen som fått ett eget liv. Något som också citeras i artikeln: 

If you look through #normcore on Twitter or Instagram, people are definitely posting pictures of 

that look,” (…) Whether they believe it’s real or a joke, it’s impossible to say, but it’s there and 

it’s happening (Williams, 2014). 

Utifrån detta går det därför att genom en diskursiv läsning av artikeln genomskåda 

representationer av normcore som flytande och föränderligt beroende på dess kontext. Först 

och främst nämns det som ett sociokulturellt fenomen skapat av K-HOLE vars värderingar 

verkar innanför den akademiska- och konstnärliga sfären, för att sedan belysas som ett folkligt 

klädmode och i termer av någonting som genom internet ”börjat leva sitt eget liv”. Denna 

tvetydighet gestaltas bland annat av hur Williams citerar diverse meningsmotståndare kring 

ämnet för att på så sätt konstruera normcore-attityden som ett mångsidigt och diffust begrepp.  

I juli 2014 publicerade den svenska mode-, konst-, och kulturtidskriften Bon en artikel med 

rubriken ”Normcore? Fråga modedoktorn är tillbaka – och den här gången har vi kommit till 

det brännheta ämnet normcore”, skriven av Philip Warkander. En artikel som på många sätt 

följer upp den frihetsaspekt som K-HOLE tillskriver normcore-attityden. I artikeln får 

”modedoktorn” Philip Warkander svara på en fråga från en läsare som undrar vad egentligen 

normcore är.  

Efter en kort redogörelse för sin stilutveckling genom åren, där han friskt experimenterat 

mellan olika stiluttryck, förklarar Warkander hur han allt mer succesivt börjat utveckla en 

slags identitetslös uniform:  
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Den här våren har jag dock levt ett liv som rent estetiskt sett rätt annorlunda ut i jämförelse med 

mitt tidigare fria experimenterande. Successivt har jag utvecklat ett slags identitetslös uniform. 

Den ena delen består av ett par pösiga beige chinos, inköpta för knappt tjugo kronor i en butik 

där jag jobbade för flera år sedan. Idag är de blekta och med litet konstig passform. Till byxorna 

bär jag en stor rostfärgad skjorta jag fått ärva. Eftersom min frisör är baserad i Stockholm och 

jag bor i Paris har jag dessutom, under månaderna sedan jag senast var i Sverige, utvecklat en 

icke-frisyr, halvkort och gråsprängd. På så vis liknar jag, ofrivilligt förstås, nidbilden av någon 

som som anammar normcore-trendens fetischerande av mainstreamkulturens bristande intresse 

för subkulturer eller utmärkande attribut (Warkander, 2014).  

Här utgår alltså Warkander från sig själv när han ska definiera normcore för att på så sätt 

kunna konkretisera vad som bör läggas i begreppet. Först och främst tillskrivs normcore en 

anti-mode-representation vilken gestaltas av pösiga chinos, rostfärgad skjorta samt en 

halvkort och gråsprängd icke-frisyr. Här benämns också normcore i ljuset av ”fetischerandet 

av mainstreamkulturens bristande intresse för subkulturer eller utmärkande attribut”, varpå 

han avviker från ”den riktiga normcore”-definitionen av K-HOLE vilken distanserar sig från 

kulturell appropriering. Detta då normcore här liknas vid en reproduktion av stiluttryck vilka 

tillskrivs egenskaper som ”mainstream” och något ”normativt”: 

Självklart finns det i diskussionen kring normcore viktiga perspektiv kring utanförskap och 

normativ beteende. En av de största belöningarna för att klä och bete sig i enlighet med normen 

är att den egna positionen görs osynlig, att de egna valen förstås som så självklara att de inte 

märks av eller behöver förklaras (Warkander, 2014). 

För att närma sig varför han egentligen utvecklat denna icke-stil hänvisar Warkander till 

boken In Praise of Blandness, skriven av den franska filosofen Francois Jullien. Jullien 

intresserar sig för hur det nonchalanta och allmängiltiga kan förstås som en central kvalitet 

inom såväl konsten som livet i stort. I artikeln citeras följande från Julliens’ filosofi:  

And so the virtue of blandness lies exactly in making our spirit coincide with this most basic of 

all phases. As long as no one flavor attracts us more than any other, and one is not favored more 

than another, we maintain an equal balance among all the virtual forces at work, and let the logic 

inherent in existence play itself out naturally, on its own. Preference alone is the source of 

trouble, and only flavor is flawed (Warkander, 2014). 

Denna ingång bidrar till att normcore, enligt Warkander, tillskrivs en filosofisk dimension. 

Detta eftersom han menar att en stil utan uttalad estetik eller egenskaper skapar tillfälle för en 

helt annan eftertanke. Här utgår Warkander därför ifrån hur Jullien beskriver hur preferenser 
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för smak skapar en tudelning, vilket i sin tur leder till en falsk förståelse av verkligheten där 

väsensskilda kategorier separeras ifrån varandra:  

Jullien menar att preferens för en smak framför en annan leder till dikotomier som i 

förlängningen skapar en falsk förståelse av en verklighet som separerad i väsensskilda kategorier 

(tänk på hur ”punkare”, ”hårdrockare”, ”hiphopare” ses som olika men faktiskt är snarlika på 

gränsen till förvirring), när faktiskt allt, på ett djupt existentiellt plan, är sammanlänkat 

(Warkander, 2014). 

Här blir alltså Julians’ filosofi en metafor för Warkanders normcore-definition, vars 

intetsägande och anonymitet paradoxalt öppnar upp för en blandning av alla stilar som redan 

finns. Detta eftersom att normcore-utövare, inom denna filosofiska utsagan, passar in överallt 

och ingenstans. Istället för att dra blickar till sig är man snarare själv fri att studera omvärlden. 

Denna frihetsrepresentation, som även lyfts fram i K-HOLES rapport, förklaras följande i 

Warkanders slutkläm:  

Normcore kan bli särskilt viktigt i ett samhälle som allt oftare menar att kultur får sitt 

existensberättigande genom att ständigt kommunicera skarpa ställningstaganden och tydliga 

åsikter. Då kan det vara skönt att – åtminstone tillfälligt – få vila i det en känsla som vare sig är 

uttalad eller definierad i motsats till något annat (Warkander, 2014). 

Sammanfattningsvis går det att utefter dessa tre artiklar konstatera hur normcore-diskursen 

redan i dess linda är svårdefinierad då den både går att förstås i termer av en sociokulturell 

anti-attityd och ett anti-klädmode som förvandlats till ett klädmode. Tydliga tendenser inom 

normcore-diskursens sociokulturella representation är att den tillskrivs en frihetsträvand, att 

det är någonting flytande, ett omfamnande av att passa in i en grupp samt någonting som kan 

liknas vid en hybrid av identiteter. Dock går det att tyda en paradox i denna representation i 

det att K-HOLE konstruerar regler för hur ”riktig normcore” förstås som ett begrepp vilket 

står över åsikten av att ”normalitet” existerar. Detta förhållningssätt frångås i Warkanders 

artikel då normcore-utsagan i mångt och mycket likställs med begreppen ”mainstream” och 

”normativ”.   

Inom mode-representationen förstås normcore som en stil vilken omfamnar typiska 

”pappakläder” där stilförebilder är Seinfeld och Steve Jobs; alltså chinos och jeans med dålig 

passform, rostfärgade skjortor och halvkorta icke-frisyrer. Utifrån Williams artikel tillskrivs 

denna representation en mer folklig och allmängiltig dimension än den sociokulturella 

representationen. Detta då han menar att den sociokulturella normcore-konstruktionen enbart 

är något som verkar innanför den akademiska- och konstnärliga sfären.   
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4.4.2. Normcore 2017 – ”Det extrema i det anonyma”  

Artiklarna som analyseras under detta kapitlet berör alla normcore först och främst som en 

modetrend. Detta eftersom det är svårare att hitta material utanför modefältet från detta år. 

Här går det därför att argumentera för hur mode-representationen fått en allt större roll inom 

normcore-diskursen. Dock dras utsvävningar från denna moderepresentation, varefter de 

modesymboler som framställs kontextualiseras utefter en bredare kulturell- och 

samhällskontext. 

I december 2017 publicerade streetwear-bloggen Highsnobiety texten ”2017 is the Year that 

Fashion Pusched Normcore to the Extreme”, skriven av Gregik Foley. Här behandlas 

normcore i ljuset av vad Foley kallar för en ”nihilistisk post-sanning-värld”, som under 

modeåret 2017 tar sig uttryck i extrema former:  

And if normcore was a mutiny of the people against the fashion world, 2017, in many ways, felt 

like the emperor taking back control. This year saw a number of designers around the world 

exploring fashion in its most mundane and un-extraordinary forms – normcore, but done 

properly, as if the fashion world saw outsiders taking control of the narrative, and responded by 

showing them what a mediocre job they were doing. Fashion houses heard a cry for the safety of 

banality, and decided to show the world just how banal they could be (Foley, 2017). 

Utifrån detta utdrag konstrueras normcore efter något som gått från ett gatumode till att bli ett 

mode ackompanjerat av flertalet designers runt om i världen. Detta i skenet av en 

medvetenhet av att ”ingenting egentligen spelar någon roll”. Efter 2016 där Storbritannien 

röstat för dess uttåg ur EU och USA röstat fram en reality-stjärna som president menar Foley 

att science fiction-världen där ingenting längre är på riktigt är ett faktum:  

Few words describe the feeling that followed each of these moments last year, but the ones that 

do point to the sense that nothing was real anymore. If facts aren’t important, and you can’t rely 

on anything, and even the statisticians are wrong, then does anything even matter? (Foley, 

2017). 

Här ställs alltså normcore i relation till en post-sannings-värld varpå en nihilistisk 

representation går att skönja inom diskursen. Även om man behandlar normcore i termer av 

något post-autentiskt i artiklarna från 2013 och 2014 tar sig Foley’s artikel en än mer 

apokalyptisk ton.  Detta tonläge illustreras bland annat av en parallell mellan den kontext 

normcore vuxit fram i och den kontext i vilken surrealism, absurdism och dadaism kunde 

växa fram; alltså i efterdyningarna av första världskriget och senare andra världskriget:  
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In the immediate aftermath of World War I, and later World War II, creatives in a number of 

fields struggled to reconcile society’s rapid evolution and prevailing intellectualism with the 

primitive brutality of war, leading them to found a number of artistic movements which turned 

away from the limitations of concrete reality, such as Surrealism, Absurdism and Dadaism. 

Between the Surrealists’ belief that true meaning could be found in the world of dreams and the 

unconscious, the Absurdists’ acceptance that life is meaningless, and Dada’s mantra that nothing 

means anything at all, one thing was in agreement – the real world could not be relied on to 

provide people with the answers they were seeking (Foley, 2017). 

Nästan hundra år senare belyser Foley alltså att världen återigen upplever denna nihilistiska 

inställning till den konkreta världen:  

And now, almost a hundred years later, that same spirit of alienation and disconnection appears 

to have re-emerged. Between conflicts in Syria, Libya, Yemen, the West Bank and countless 

other territories, not to mention rising tensions with Iran and North Korea, it feels like we’ve 

been living in war since the beginning of the millennium. Then, compound this with the rise of 

drone warfare and cyber-terrorism, and the knowledge that major world powers are battling each 

other with little more than some computers and an internet connection (Foley, 2017).  

I detta går det först och främst att genomskåda en allt mer konkretare representation av både 

historiska- och nutidshistoriska händelser inom normcore-diskursen. Detta i avseendet av en 

uppgivenhet vilken gestaltas av krig och elände. Normcore konstrueras dessutom i ljuset av en 

allt mer utbred åsikt av att 2000-talets medieklimat präglas av filterbubblor med alternativa 

narrativ; ett narrativ vilket Foley beskriver i termer av ett populistiskt tonläge:  

Numerous studies in recent years have suggested we’re living in the safest period in human 

history, but news reports and our own governments have continued to ratchet up the tension. In 

this light, it’s not surprising this same sense of alienation has re-emerged. (Foley, 2017). 

Normcore förstås utifrån detta därför i ljuset av en tydlig ”upp-och-nervända-världen”-attityd. 

Ett exempel på detta är hur modeföretaget Vetements’ förflyttade dess presentation för vår- 

och sommar 2018 från modehuvudstaden Paris till finanshuvudstaden Zürich. Dessutom lät 

man ”vanliga människor” ute på gatan bära kollektionen istället för modeller: 

By the time we got to Vetements’ Spring/Summer 2018 presentation in Paris this summer, it 

seemed like Gvasalia had thrown himself fully into the absurdist playbook. The world’s fashion 

capitals are cities like Paris and New York, but he relocated his brand to Zurich, the global 

capital of finance. Everyone else was looking for the hottest model of the season, so Vetements 

styled its collection on random people from the streets of its new home. 
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Den ”upp-och-nervända-världen”-attityden gestaltas alltså här av hur normcore som mode 

ställs bredvid staden Zürich och inte staden Paris. Valet av Zürich tillskrivs här en något 

romantiserad bild av något ”alternativt” och ”avvikande”. Här går det således att genomskåda 

en korrelation mellan denna individualitet-strävan inom normcore-diskursen och strävan efter 

att vara unik i K-HOLES definition av massindie-diskursen. Något som går att återknyta till 

detta utdrag från K-HOLE:  

It’s like someone yelled ‘Fire!’ in a crowded movie theater the day Kurt Cobain died and 

everyone tried to find a different exit. Mass indie is what happens 45 minutes later. Tired of 

fighting to squeeze out the doors, everyone decides to stay in the theater. Panic subsides into 

ambivalence (K-HOLE, 2013, s. 14). 

Denna paradox blir än tydligare när Foley presenterar normcore-attityden i ljuset av att 

modeindustrin enbart är ett stort skämt och att mode därför alltid är och förblir en logotyp. 

Här menar Foley att märken som exempelvis Vetments uppmärksammat detta:  

Since Vetements first rose to prominence in 2016, people have been asking if the label is just an 

elaborate joke, parodying the fashion industry’s worst tendencies. The brand’s penchant for 

transforming everyday symbols into must-have fashion pieces – DHL, Rammstein, Snoop Dogg 

and, most recently, the logo of Berlin gay sex bar Ficken 3000 – arguably lays bare the reality 

that fashion, ultimately, is nothing more than a logo (Foley, 2017). 

Genom detta går det att även att göra en läsning av hur klädsymbolerna för normcore har 

förändrats från det som lyfts fram i materialet från 2014. Istället för hur anonymiteten 

gestaltas av en ”pappa-liknande” utstyrsel går det att göra en läsning av hur normcore 

förflyttats ytterligare ett steg framåt, varefter representationerna för klädkoderna paradoxalt 

nog illustreras av en ”absurditet”. Denna paradox bidrar till hur klädkoderna här kan läsas i 

termer av ”det extremt anonyma” och ”det extremt post-autentiska”:  

In this light, some of Balenciaga and Vetements’ biggest “hits” of 2017 start to make much more 

sense. Once you’ve accepted absurdity, and stopped trying to find meaning in a world that defies 

all definition, who’s to say a platform-soled croc sandal covered in badges and “pieces of flair” 

can’t be à la mode? (Foley, 2017). 

Utifrån detta material går det att skåda en annan representation inom normcore-diskursen, 

nämligen meningslösheten och nihilismen. Även om detta snuddas vid under materialet från 

2013 och 2014 har den här nått en helt ny nivå. Även klädkoderna som kopplas till normcore 

har ändrats då de mer förklaras i termer av logotyper och ”bad taste”, där inspirationen 
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snarare hämtas från den postsovjetiska ravescenen och det sydkoreanska gatumodet än ”den 

vita medelklasspappan”.  

Detta är något som uppmärksammas av mode- och livsstilsnätverket WGSN i artikeln 

”Sportcore: The evolution of Normcore”, skriven av Lourdes Linares i april 2017.  Här 

beskrivs hur normcore har utvecklats till sportcore, vilket innefattar en mer sportig stilestetik i 

det vardagliga: 

Enter: Sportcore, which is all about updates to nostalgic Normcore looks, but infused with a 

sport-centric theme resurrecting old-school sport logos, laundries and reworked classic denim 

silhouettes. Influence also comes through from the cool brands of South Korea’s fashion capital, 

Seoul (Linares, 2017).  

Här ställs alltså normcore vid sidan av ett annat begrepp varpå artikelförfattaren menar att 

normcore inte längre går att förstå som just ”normcore”. Det nya ”norm” blir här ”sport” 

genom exempelvis en återinföring av old-school-logotyper från Tommy Hilfinger, Fila och 

Guess Orginals. Detta i nostalgiska kollektioner av denimjeans, t-shirts, jackor, shorts och 

pulloversweaters vilka bottnar i en könsneutral stil. Något som artikelförfattaren menar 

hänger ihop med en mer könsneutral attityd hos den yngre generationen 

It is important to note that this emerging trend sits in line with the growing gender-neutral 

direction, with younger generations first in line to embrace these market shifts (Linares, 2017).  

Intressant här blir hur normcore genom dess transformation till sportcore tillskrivs en politisk 

dimension, vilket inte kommit fram i de andra artiklarna. Denna politisering går dock att 

korrelera med hur Foley’s artikel, vilken på många sätt belyser normcore-attitydens 

normkritiska dimension; alltså att den vrider och vänder på invanda koncept, exempelvis att 

modevisningar ska ske i finansstaden Zürich och inte i modehuvudstaten Paris. Därför går det 

att, även om Foley belyser normcore som en nihilistisk rörelse, genomskåda en viss 

idealisering av begreppet.     

Denna idealisering förekommer också i en något mer etablerad term under 2017, om man ser 

till vad som skrivits mest om i etablerade tids- och nyhetsskrifter som The Telegraph och 

Vogue, nämligen gorpcore. I maj 2017 publicerade livsstils- och modemagasinet THE CUT 

artikeln ”First Came Normcore. Now Get Ready for Gorpcore”, skriven av Jason Chen. Här 

beskrivs gorpcore, likt sportcore, som nästa steg i normcore-utvecklingen. Istället för att 
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närma sig det vardagliga och anonyma i gallerian eller i den amerikanska förorten intresserar 

man sig snarare för det vardagliga i avseendet av att hajka eller campa i skogen. Klädkoder 

som allt mer lyser igenom här är North face-inspirerade fleece- och dunjacka-kreationer, vilka 

på modeveckor bland annat bärs av den amerikanska rapparen och trendsättaren A$AP 

Rocky.Något som är talande för trenden är hur ”högt” anammar ”lågt” utifrån en medveten 

strategi; exempelvis Pheobe Philo’s version av Birkenstocks för Celine-kollektionen eller när 

Balenciaga approprierar Bernie Sanders stil. Detta fenomen förklaras i termer av en slags 

prestige:  

the mashup confers a halo of prestige, like an ugly man who immediately becomes more 

interesting once he starts dating a beautiful woman: What does she see in him? That revered 

brands like Supreme and Engineered Garments and Nepenthes would deign to take on granola 

classics signals that there’s something worth paying attention to (Chen, 2017).  

Vidare går det att tyda hur Chen argumenterar för hur det även går att skåda politiska och 

idealistiska tendenser inom gorpcore. Detta i aspekter av en miljömedvetenhet där klädkoder 

från exempelvis North face signalerar att man står för någonting bra; en slags trädkramare-

identitet:  

You can trace the philosophical throughline — that maybe nature holds some secret to self-

improvement or emotional deliverance — in the rise of grain bowls and Moon Dust, the 

comforting, naturalistic principles of ”hygge” and ”lagom”, and the Ranch. Gorpcore’s not 

fashion for the 1 in 7 billion, nor is it fashion for the one percent — it’s live-good, do-good, feel-

good fashion for the ones who care just a little too much (Chen, 2017). 

Denna idealisering av normcore går alltså att korrelera med vad Linares skriver om sportcore, 

där en könsneutral attityd frodats. Även om normcore-representationen på många sätt 

fortfarande bottnar i en anonymitetssträvan går det att göra en läsning av hur denna 

anonymitetssträvan har tillskrivits ytterligare ett medvetenhetslager; ett lager där politiskt 

identitetsskapande inte behöver stå i kontrast med anonymitet. Utifrån detta går det att 

argumentera för hur anonymitet utefter materialet från 2017 inte går att förstås som ett 

tillstånd där individer inte tycker något speciellt, varpå den frihetsutopin som K-HOLE 

romantiserade 2013 tycks ouppnåelig. Här går det att tyda en utsaga där normcore 2017 

innebär att tycka saker och även om det ter sig meningslöst finns även åsikter i 

meningslösheten. I detta går det även att väga in Foley’s text om hur normcore under 2017 

drogs till det extrema i ljuset av en nihilistisk post-sannings-värld. Även om vad som tas fram 

i artikeln kan tänkas stå i kontrast till de andra två artiklarna går det att skåda en allt mer 
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präglad identitetsrepresentation i aspekten av att normcore förflyttats till det extrema och det 

absurda. Det alldagliga blir här det ”extremt alldagliga” och det postautentiska blir också det 

”extremt postautentiska”. Utifrån detta går det att genomskåda en paradox i normcore-

diskursen där det går att tyda hur anonymitet till det extrema eller absurda inom normcore-

diskursen reproduceras till något som kan liknas vid en ny massindie-diskurs. Detta i 

avseendet av att ”det extrema” gestaltas i det ”överdrivet post-autentiska” eller den 

”idealiserade anonymiteten”. 

Slutligen går det alltså att utifrån materialet från 2017 göra en läsning av normcore-diskursen 

som både extrem och paradoxal i det att den både försåts som idealistisk och nihilistisk. 

Begreppet är alltså mer mångbottnat och därför går det att utifrån en läsning av normcore-

diskursen förstå ”normalitet” och ”anonymitet” som ytterst flytande begrepp. Detta tar sig 

bäst uttryck i hur klädkoderna förändrats från vardagliga och pappainspirerade förorts- och 

”köpcenterkläder” till kläder vars vardagliga estetik snarare hämtas från camping- och/eller 

hajksemestern; alltså mer fokus på dunjackor, fleecetröjor och parkas från exempelvis märket 

North face. Givetvis går det att argumentera för hur begrepp som sportcore och gorpcore inte 

är en del av normcore-diskursen, men då båda beskrivs i termer av ”fortsättningen av 

normcore” anser jag att begreppen bör förstås som representationer inom normcore-diskursen.  

Sammanfattningsvis går det att, genom allt material från 2013–2014 och 2017, dra slutsatsen 

av att normcore-diskursen består av flertalet register. Först och främst går det att förstå 

diskursen som ett socialt fenomen som tillskrivs en attityd vilken motsätter sig massindie-

attityden. Vidare förstås den även som ett estetiskt fenomen vars anti-mode-uttryck utvecklats 

till ett mode. I detta går det att genomskåda hur denna estetik långsamt har ändrats då 

representationen av normalitet- och mainstream-estetiken är flytande. Det går även att förstå 

normcore-diskursen utefter ett politiskt register då den innefattar frågor om genus och miljö. 

Slutligen förstås också normcore-diskursen efter ett filosofiskt register då den franska 

filosofen Francois Jullien filosofiska teorier om det anonyma och allmängiltiga vägs in.  

 

4.4.3. Normcore i dess relation med hipster-attityden 

I detta kapitel görs först en läsning av fyra artiklar vilka behandlar normcore i dess relation 

med hipstern. Dessa artiklar vägs sedan samman med tidigare forskning om hipsterdiskursen 

samt analyserna från 4.4.1 och 4.4.2. Viktigt i analysens kärna är korrelationen mellan den 
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massindie-diskurs som lyfts fram i K-HOLES trendrapport och ”den nischade masskulturen”, 

som i Maly och Varis forskning förklaras i termer av hur exempelvis modekedjor som Urban 

Outfitters, American Apparel och Obey kapitaliserat på autenticitet- och coolhetsdiskursen 

genom att ”göra alla unika” (Maly & Varis, 2016, s. 643). 

Utifrån K-HOLES trendrapport förstås normcore som en attityd som står i opposition med 

hipster-attityden, vilken i rapporten benämns i termer av en massindie-diskurs. Denna 

representation av en dualitet mellan attityderna är något som inte går att utläsas från artiklarna 

nedan. I dessa konstrueras en representation av normcore som en ”attack mot hipstern 

inifrån”.    

I juni 2015 publicerade kulturnytt i P1 en intervju med kulturjournalisten Joachim Sundell, 

skriven av Tali Da Silva. En intervju med artikelnamnet ”Lämna Möllan hipstersvin”. Sundell 

förklarar här normcore som både en motreaktion och en fortsättning av Hipstern. Då hipstern 

med tiden blivit ett skällsord har anti-hipster-budskap dykt upp i städer och när artikeln skrevs 

sommaren 2015 hade dessa budskap även letat sig till tegelväggarna i Malmö. På dess 

tegelväggar skrevs exempelvis meddelanden som l ”Lämna möllan hipstersvin”. Alltså har en 

stark anti-hipstertrend frodats, en trend Sundell menar ackompanjeras av så kallade ”nya 

hipsters”:   

För att förstå vad en hipster är och veta hur den ser ut så måste man nästan själv tillhöra den 

kulturella medelklassen. Jag tror inte de som sätter upp de här lapparna ligger särskilt långt ifrån 

dem de hatar (...) 2011 när jag började teckna serien, då var det mer den här hipsternörden med 

stora glasögon och rutig skjorta som samlade vinylskivor, men eftersom det snarare blivit ett 

skällsord så har det ju kommit upp ett begrepp som kallas för normcore. Det handlar om att man 

ska se så vanlig ut som man bara kan, vilket har blivit den nya hipstern (Da Silva, 2015). 

Här förstås alltså den post-autentiska coolhetsnormen, vilken är en representation inom 

normcore-diskursen, som en ny form av hipster-identitet. I detta går det att återknyta till 

Greif’s forskning om hipsterns tre faser i avseendet av att hipster-diskursen ses som flytande 

och ständigt föränderlig. Intressant här är hur normcore kan ses som ett identitetsskapande i 

samma strävan efter originalitet och autenticitet som hipstern. Här går det även att väga in 

Schiermer forskning vilken uppvisar en kritik av dualiteten mellan imitation och 

individualisering i relation till den ”senmoderna hipstern”. Detta i avseendet av att normcore 

tillskrivs egenskapen av att imitera det ”vanliga” samtidigt som man upprätthåller hipster-

diskursens coolhetsnorm. Återigen kan här göras en läsning av hur normcore-diskursen liknas 

vid den massindie-diskurs K-HOLE beskrivit som normcore-attitydens motsats. Normcore 
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konstrueras här dessutom utefter en klassidentitet då artikelförfattaren menar att denna 

”hipster-attack inifrån” ackompanjeras av en kulturell medelklass. Något som också stryker 

under bilden av normcore-attitydens släktskap med hipstern.  

Att normcore kan läsas som en fortsättning av hipstern är något som tas upp redan året innan i 

artikeln ”hipstern är död – länge leve hipstern”, publicerad i Svenska Yle i juni 2014. I denna 

intervjuas omvärldsanalytikern Edward Boëthius och Petter Sandelin, kulturredaktör för Yle, 

av artikelförfattaren Kia Svaetichin.  I rubriken ”Hipstern är död – Länge leve hipstern” 

speglas artikelns konsensus. Boëthius förklarar här hur det finns två typer av hipster; 

samtidshipstern med skägg, vilken kommersialiserats och blivit folklig, samt proto-hipstern 

som förklaras i termer av ”the real deal”: 

 När vi andra lär känna skägghipstern så har the real deal redan bytt stil. För när den vanliga 

befolkningen anammar stilen vill inte hipstern vara med längre. I Sverige har hipsters börjat 

figurera mer i reklamer i tv och det finns en tv-serie om hipsters som heter Söder om 

Folkungagatan som är en humorserie. Det har blivit väldigt folkligt att vara hipster och då ser 

the real deal inte längre ut som de ser ut i tv-reklamerna och serierna (Svaetichin, 2014). 

I detta poängterar Boëthius att hipstern inte kommer att dö ut då det ligger i hipsterns natur att 

ständig ta sig ny form. Därför menar han att hipstern så som den allmänna massa känner till 

den, i detta fall den parodierade skägghipstern, snart är död då proto-hipstern utvecklas åt ett 

annat håll. Här förklaras normcore som den nya formen av proto-hipstern och genom detta går 

det att argumentera för hur normcore växt fram som ett sätt att destabilisera relationen mellan 

hipster och mainstream: 

Den nya trenden är normcore – klä dej i formlösa kläder. Helt enkelt att man tydligt visar hur 

lite man bryr sig om sitt utseende (Svaetichin, 2014). 

Här bekräftas alltså återigen normcore-attitydens släktskap med hipstern då den, även om den 

distanserar sig från samtidshipstern, förstås som en hipster-attityd per definition i just 

avseendet av att den distanserar sig från den paradoxala relationen mellan mainstream och 

samtidshipstern; alltså hur den ständigt förflyttas ett steg åt sidan så fort hipster-

representationer genomskådas. Detta även om steget innebär att använda sig av symboler som 

karakteriseras av det som är mest ”mainstream”.  

Begreppen ”samtidshipstern” och ”proto-hipstern” bör ej läsas som obskyra- och icke-

allmängiltiga termer, då de även tas upp i den stora brittiska dagstidningen The Guardian’s 

artikel ”The end of the hipster: how flat caps and beards stopped being so cool”, skriven av 
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Morwenna Ferrier i juni 2014. I artikeln beskrivs hur hipstern dör i samma stund som man 

kallar någon för hipster och att den då inte längre har någon mening. Därför ses normcore som 

proto-hipstern i termer av hur dess anonymitet signalerar en ny coolhetsnorm, vilken är 

svårare att identifiera:  

Perhaps this explains the phenomenon of “normcore”, a term coined by New York trend agency 

K-Hole in their Youth Mode report last autumn. Though widely derided by the fashion world, 

this plain, super-normal style is arguably a reaction to the commodification of individuality, the 

idea that you can buy uniqueness off the peg in Topshop. “Normcore doesn’t want the freedom 

to become someone,” they say. “Normcore moves away from a coolness that relies on difference 

to a post-authenticity that opts into sameness.” (Ferrier, 2014). 

Även om Ferrier här refererar till K-HOLES trendrapport förstås ändå normcore som en trend 

vilken ackompanjeras av proto-hipsterns strävan efter att söka nya uttryck. Detta kan ses 

aningen motsägelsefullt då K-HOLES trendrapport försöker befästa normcore som ett 

fenomen vilket står utanför hipster-diskursen, genom att belysa dess dualitet med massindie-

attityden.  

Avslutningsvis går det att väga in hipsterns faser för att sedan ställa dessa faser i relation med 

den utveckling normcore uppvisat under dess snart femåriga livstid. Slutsatsen blir här är att 

normcore-diskursen, även om den från början sågs som en motreaktion till massindie-

attityden, på många sätt är en spegelbild av de utsagor som går att skönja inom hipster-

diskursen. Här menar jag att den massindie-attityd som uppvisas i hipster-diskursen även 

gestaltas i normcore-diskursen i termer av att ”avvika genom att smälta in”. Studien uppvisar 

således att normcore bör liknas vid hipsterns fortsättning i en proto-hipster-aspekt samt 

hipsterns utplånare i en samtids-hipster-aspekt; alltså både en reaktion och en fortsättning av 

hipstern. Detta undergrävs framförallt i relationen mellan Greif’s tre hipster-faser och 

normcore-diskursens utveckling från en anonym frihetsrepresentation till ”det extrema i det 

normala”-representationen. Alltså finns det något djupt paradoxalt i ”anonymitet” samma 

sekund som det blir en trend. Detta eftersom forskningen uppvisar att en trend aldrig är statisk 

utan ständigt tar sig uttryck i nya former, även i det mest alldagliga.  

4.4.4. Normcore i dess relation med subkultur-begreppet och subkulturens 

dialektik 

Genom materialet om normcore går det att göra en läsning av de utsagor och representationer 

som framförallt är påtagliga inom normcore-diskursen. Dessa representationer vägs i detta 
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kapitel samman med dess relation till subkulturbegreppet. Detta för att svara på min andra 

frågeställning ”På vilket/vilka sätt går det att förstå subkulturbegreppet då det ställs i relation 

till normcore?” samt utveckla teorin om ”subkulturens dialektik” i den västerländska 

samtidskulturen (2010-tal).  

Utifrån diskursanalysen går normcore att förstås som ett mångbottnat fenomen vars tydligaste 

representationer är ”anonymitet” och ”extrem anonymitet”, vilka speglas i fyra olika register; 

ett socialt, ett estetiskt, ett politiskt och ett filosofiskt. Anonymiteten gestaltas först och främst 

som en gruppaktivitet vilken motsätter sig hipsterism och massindie-attityden. Detta genom 

att fungera som en slags meta-attityd vilken attackerar ”det nya mainstream”, alltså 

massindie-attityden, genom att vara just ”mainstream”.  Den extrema anonymiteten 

karakteriseras av ett identitetsskapande i det anonyma då man ställer normcore-begreppet i 

relation till ”absurditet”, vilket i sin tur leder till andra uttryck inom normcore-diskursens 

attityd och estetik.  

Eftersom den nischade masskulturen förstås i termer av någonting som kapitaliserat 

subkulturella uttryck genom att göra ”alla unika” går det att argumentera för hur subkultur-

begreppet i relation till normcore-diskursen här återfödas i en ny fas av dess motsats. Detta 

dock enbart tills när normcore kapitaliserats och ”anonymitet” eller ”mainstream” blivit ett 

nytt uttryck för den nischade masskulturen; exempelvis hur moderedaktionella texter 

romantiserar bilden av hur klädmärken som tillskrivs normcore har visningar i städer som 

Zürich och inte Paris. Resultatet av att normcore-diskursen sammanfaller med massindie-

attityden gör det därför svårt att förstå normcore i relation till CCCS subkulturs-definition. 

Detta trotts att gorpcore och sportcore understryker ett visst politiskt motståndsideal.  Därför 

måste normcore istället vägas mot post-subkulturella teorier vilka mer närmar sig 

ungdomskulturer som något flytande och någonting som kan liknas vid ett nöje snarare än en 

livsstil. Genom utsagan om hur normcore bör ses som en frigörelseprocess i det att man 

passar in överallt och ingenstans går det att dra kopplingar till hur exempelvis clubculture 

lyfts fram som ett post-subkulturellt exempel; alltså att man kan vara en del av någonting på 

helger samtidigt som man inte behöver vara det under veckorna. Det går också att till viss del 

förstå normcore i relation till post-subkultur-teorier när det kommer till en uppgörelse mellan 

det plastiga och autentiska. Detta genom att göra en läsning av fenomenet som en hybrid 

mellan ”norm” och ”core”; alltså en hybrid mellan motsatsparen ”det anonyma” och ”det 

extrema”. Det går därför att genom framförallt normcore-diskursens filosofiska register, med 

teorier från Jullien, förstå normcore i relation till den post-subkulturella teoribildningen. Detta 
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i aspekter av hur identiteter flyter samman till hybrididentiteter varpå dualiteterna mellan 

högt-lågt och fint-fult omarbetas:  

Jullien menar att preferens för en smak framför en annan leder till dikotomier som i 

förlängningen skapar en falsk förståelse av en verklighet som separerad i väsensskilda kategorier 

(tänk på hur ”punkare”, ”hårdrockare”, ”hiphopare” ses som olika men faktiskt är snarlika på 

gränsen till förvirring), när faktiskt allt, på ett djupt existentiellt plan, är sammanlänkat 

(Warkander, 2014).  

Sammanfattningsvis går det utifrån detta att dra slutsatsen av att normcore-diskursen bättre 

kan förstås i relation till post-subkulturella teorier från Muggleton och Weinzierl än från mer 

klassiska teorier från Hebdige och CCCS.  

Studien uppvisar dock hur normcore-diskursen är diffus och mångsidig i dess representationer 

och det blir därför svårt att helt kunna knyta samman dessa till någon enhetlig subkultur- eller 

post-subkultur-teori. Här blir därför Schiermers kritik av dualiteten mellan imitation och 

individualitet väsentlig i teorin om subkulturens dialektik i den samtida västerländska 

kulturen. Liksom Schiermer kommer fram till i sin forskning om hipsterfiguren, uppvisar 

denna forskningsstudie att utsagorna inom normcore-diskursen på många sätt figurerar i 

gränslandet mellan subkulturens gruppdynamik (ett gemensamt motstånd mot massindie-

diskursen) och post-subkulturens individualisering (en post-autentisk frigörelseprocess vilken 

kategoriseras av flytande och icke-deterministiska identiteter). Något som alltså utgör en 

grund i teorin om subkulturens dialektik.  

Dialektiken tar sig först uttryck i K-HOLES trendrapport, där det går att genomskåda något 

som kan liknas vid subkulturens backlash. Detta i avseendet av hur de alternativa narrativen 

(subkulturerna) vuxit samman till en massindie-diskurs, vilken går att likställa vid en ny slags 

elitism eller totalitarism. Utifrån denna förklaring går det därför att argumentera för hur 

normcore-attityden kan ses som en subkultur vilken attackerar subkulturer inifrån; alltså att 

det mest subkulturella man kan göra är att distansera sig från de ”masskapitaliserade 

subkulturerna”. Här övergår subkulturen därför till dess motsats (mainstreamkultur) för att 

sedan mötas upp i en syntes av identitets-anonymitet, där det nya identitetsskapandet gestaltas 

av att smälta in i massan.  Här har alltså normcore-diskursen tillskrivits ett nytt lager där 

hybriden mellan imitation och individualitet möts upp i just denna identitets-anonymitet. 

Identitets-anonymiteten gestaltas av ”det extrema-, det idealistiska- eller det absurda i det 

anonyma” och i normcore-attitydens korrelation med proto-hipstern. Vilket tidigare uppvisats 
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i studien speglas normcore-diskursen således, under framförallt 2017, av ytterligare en 

backlash då den post-autentiska anonymiteten till slut går att likna vid dess motsats; en 

massindie-diskurs.  

Sammanfattningsvis går det att teoretisera kring ”subkulturens dialektik” då 

subkulturbegreppet ställs i relation till normcore. I detta går det att argumentera för hur den 

nischade masskulturen först och främst symboliseras av att det inte går att vara ”core” (extrem 

eller originell) utan att vara ”norm” (anonym eller mainstream), för att sedan upphöra i hur 

det inte går att vara ”norm” utan att vara ”core”. Modellen för subkulturens dialektik går 

utifrån denna paradox först och främst att härleda till Hebdige förklaringsmodell om hur 

subkulturer upphör att vara subkulturer så fort de har kapitaliserats av mainstreamkulturen. 

Detta tar sig sedan uttryck i hur ”subkulturella uttryck” i nästa fas speglas av en mångfald av 

sub-rörelser vilka kontrolleras- och verkar innanför mainstreamkulturen; alltså en massindie-

diskurs eller en nischad masskultur. Denna massindie-diskurs motsätts sedan av normcore-

diskursen, varefter den till slut utgår i en syntes av en ny form av massindie-diskursen; 

nämligen identitets-anonymitet. Alltså uppvisar min forskning att subkulturbegreppet i den 

västerländska samtidskontexten går att, i dess relation med normcore-diskursen, förstås som 

dialektisk i det att den ständigt resulterar i en ny fas genom dess motsats. Alltså tesen (CCCS 

subkultursdefinition) ställs mot antitesen (masskultur eller mainstreamkultur) för att sedan 

resultera i syntesen (nischad masskultur eller en massindie-kultur). Normcore-diskursen 

uppvisar sedan hur processen för denna subkulturella utveckling av motsägelser förflyttas 

ytterligare ett steg; tesen (nischad masskultur eller massindiekultur) ställs mot antitesen 

(normcore-attityden) för att sedan resultera i syntesen av en ny form av massindiekultur, 

nämligen identitets-anonymitet. 
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5. Slutdiskussion 

Utgångspunkten i arbetet har varit att, genom att åskådliggöra de mest påtagliga värderingarna 

attityderna och representationerna inom normcore-diskursen, förstå fenomenet i dess relation 

med hipsterdiskursen och subkulturbegreppet. Detta för att sedan utveckla teorin om 

”subkulturens dialektik” i en västerländsk samtidskontext. Hypotesen har här varit att 

normcore-attityden kan liknas vid en meta-attityd, vilken attackerar masskapitaliserade 

subkulturer inifrån genom att omvandla   ”normativa-” och ”anonyma” symboler till en ny 

form av subkultur. Detta för att påvisa det absurda i dualiteten mellan mainstream och 

subkultur i en tid där ”alla sticker ut”; alltså meningslösheten av att det inte går att vara ”core” 

utan att vara ”norm”.  

Genom att anlägga en diskursanalys av allt material åskådliggörs hur utsagorna inom 

normcore-diskursen är föränderliga och på många sätt motsägelsefulla. Först och främst 

påvisas att normcore inte går att förstås utan dess dualitet med massindie-attityden; alltså en 

attityd som går att härleda till en hipster-attityd utifrån forskningsläget om hipsterdiskursen. 

Detta framförallt i Maly och Varis forskning där man likställer hipster-attityden med vad de 

kallar för ”en nischad masskultur”. Här knyter slutsatsen på många sätt ann till hypotesen om 

normcore som en attityd vilken opponerar sig mot en samtid där ”alla subkulturella uttryck 

blivit kapitaliserade av mainstreamkulturen”. Dock uppvisar framförallt materialet från 2017 

och materialet vilket behandlar normcore i dess relation med hipstern att diskursen har fler 

dimensioner. Här kommer det allmänna talet om fenomenet mer att bottna i en identitet-

strävan som på många sätt går att likna vid en ny version av dess motsats; nämligen identitets-

anonymitet. Denna paradoxala attityd karakteriseras av en hybrid mellan det ”anonyma” och 

”identitetsskapande”, varpå formuleringar för hur man även i anonymiteten kan finna uttryck 

för identitetsskapande eller en slags alternativ livsstil gör sig påminda i normcore-diskursens 

utsagor.  

Detta resultat understryker hur normcore-diskusen går att koppla till hipster-diskursen i 

aspekter av hur normcore som attityd korrelerar med ”proto-hipsterns” progressivitet. Detta 

samtidigt som diskursen ses som ”samtids-hipsterns” utplånare. För att svara på 

frågeställningen om normcore kan ses som en fortsättning eller en reaktion av hipster-

attityden krävs därför en definition av vad som läggs i hipster-begreppet. Detta eftersom 

hipsterdiskursen är komplex i det att det finns mångbottnade utsagor och representationer. Då 

”samtidshipstern” förstås utifrån en stilestetik vilken framförallt karakteriseras av ett stort 
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skägg går denna representation inte att förstås som normcore. Detta eftersom denna stilestetik 

inte utifrån något material går att härleda till normcore-diskursen. Istället framställs 

representationer av hur stilestetiken inom normcore-diskursen snarare opponerar sig mot 

denna estetik. Dock förstås alltså normcore-diskursen genom dess dialektik som en 

fortsättning av hipstern då den ställs i relation till ”proto-hipstern”. Här uppvisas således hur 

normcore-diskursen uppbrott med den ”nischade masskulturen” eller ”massindie-diskursen” 

per automatik upplöses till en ny ”massindie”-diskurs genom reproduceringen av ”proto-

hipster”-attityden.  

Utifrån detta förstås därför normcore-diskursen av den komplexitet som Greif belyser i sin 

forskning om hipsterns olika faser. Detta i aspekten av hur varken normcore eller hipster går 

att förstås som en viss stil eller attityd, utan begreppen används snarare slentrianmässigt i 

olika sammanhang; exempelvis i det allmänna talet om en ”ny stil” eller en ”ny attityd”. När 

det kommer till att förstå begreppen i relation till subkulturbegreppet måste därför detta vägas 

in. Då forskningsläget om subkultur-begreppet också uppvisar en diskursiv föränderlighet 

beroende på dess tid och kontext måste dessutom detta begrepp kontextualiseras. I teorin om 

subkulturens dialektik förstås begreppet i dess opposition med rådande mainstream-diskurs. 

Detta för att uppvisa hur denna opposition i en västerländsk samtidskontext på många sätt 

spelat ut sin roll i det att den konstruerar paradoxala motsättningar.  

Vidare går det därför att utifrån den dialektiska modellen ”tes”, ”antites” och ”syntes” se på 

normcore som ett fenomen vilket belyser subkulturens dialektik i en västerländsk 

samtidskontext; alltså att subkulturen paradoxalt nog ständigt upplöses med dess motsats. För 

att slutligen återknyta till uppsatsens bakgrund och problemformulering går det därför att göra 

en koppling till Max Horkheimers och Theodor W Adornos verk Upplysningens Dialektik 

(1944) i vilken man belyser hur upplysningsprojektet och frihetssträvan resulterat i ett 

”instrumentellt förnuft” och en ”blind underhållningsindustri”, vilket de anser snarare fångatar 

människan. Även om parallellen kan tyckas extrem går det att tyda likheter mellan det 

instrumentella förnuftet och den dialektik som uppvisas då man ställer subkulturbegreppet i 

relation till normcore-diskursen. Detta i aspekten av hur det instrumentella förnuftet upphör 

till en ny form av metafysik, vilken är mer metafysik än någon annan. En något förenklad 

modell för detta kan genom tes-antites-syntes-processen förstås som metafysik (tes)-

upplysingsidealet (antites)-instrumentellt förnuft (syntes). Något som alltså går att korrelera 

till hur normcore-diskursen uppvisar subkulturens dialektik genom två tes-antites-syntes-
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processer. Ett; subkultur (tes)-mainstream (antites)-nischad masskultur (syntes) och två; 

nischad masskultur (tes)-normcore (antites)-identitets-anonymitet (syntes).  

Studien uppvisar alltså att normcore speglar hur dualiteten mellan mainstream och subkultur i 

mångt och mycket spelat ut sin roll i den västerländska samtidskontexten (2010-tal). Denna 

ingång anser jag relevant för framtida forskning kring ungdomsrörelser och 

ungdomsfenomen. Kommer normcore-begreppet dö ut? Eller kommer begreppet, likt 

hipstern, användas som referenspunkt när det kommer till framtida stilar och attityder (läs; 

ungefär som begreppet utformades i relation till gorpcore och sportcore)?  
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