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Här är vinnarna i Sveriges första streetstyle-festival  
 
Igår torsdag förvandlades Jakobsbergsgatan utanför Mood Stockholm till en catwalk för att utnämna 
de bäst klädda männen i Stockholm. På plats fanns världens främsta streetstyle-fotografer inom 
herrmode som fångade alla personliga looks genom sina kameralinser. Ibrahima Sonko var juryns 
favorit och vinnare i Sveriges första streetstyle-festival.  
 
Första pris och titeln som Stockholms bäst klädda man gick till Ibrahima Sonko, som fångades på bild av 
fotografen Guerre. 
 
– Den skandinaviska mannens stil handlar om att samla alla de erfarenheter och kulturella beståndsdelar 
som han består av. Ibrahima har en look som dels består av en etnisk inspiration, i en skjorta som han har 
tillverkat själv, och dels en väldigt symmetrisk och stram känsla som känns traditionellt skandinaviskt. Det 
skapade en helhet som illustrerade vad Scandinavian MAN handlar om i grunden, säger Karl-Edwin Guerre, 
streetstyle-fotograf och ordförande i juryn.  
 
Under sex timmar hade allmänheten chansen att delta i tävlingen som gick av stapeln utanför Mood 
Stockholm. Sammanlagt lockade festivalen över 100 välklädda män att visa upp sig på Jakobsbergsgatan. 
Scandinavian MAN streetstyle-festival är ett samarbete med Mood Stockholm.  
 
– Jag är fantastiskt nöjd med resultatet av denna första upplaga av Scandinavian MAN Streetstyle Festival. 
Det stora intresset visar vilken kraft streetstylefotografiet har fått, och de många varierade uttrycken i de 
medverkande männens stilar visar på vilken bredd det finns i det skandinaviska uttrycket, säger Konrad 
Olsson, chefredaktör och medgrundare av Scandinavian MAN.   
 
Juryn bestod av de välrenommerade och världskända streetstyle-fotograferna Guerre, Robert Spangle och 
Jamie Ferguson, alla etablerade namn som regelbundet bevakar herrmodescenen i Milano, Paris, Florens 
och New York, för tidningar som GQ, Vogue, Vanity Fair och The Rake.  
 
Utöver Ibrahima Sonko nominerades ytterligare fyra personligheter: 
 
2. Nabil Scotch, fotograferad av Jamie Ferguson 
3. Carl Gustaf Somp, fotograferad av Jamie Ferguson 
4. Gustav Birol, fotograferad av Robert Spangle 
5. Alessandro Montereale, fotograferad av Robert Spangle 
 
För Mood Stockholm var denna aktivering ett sätt att ytterligare utveckla handelsplatsen och Mood-kvarteret 
med fokus på mode, innovation, kreativitet och design. Utöver att Mood Stockholm återkommande erbjuder 
sina besökare spännande upplevelser och erbjudanden under Fashion Week Stockholm blev detta en helt 
ny och unik satsning för att lyfta fram herrmodet och det ökade intresset för streetstyle. 
 
– Vi väldigt glada över att den här satsningen blev en sådan succé och framförallt känns det kul att vi 
tillsammans bjöd in våra besökare och allmänheten till modeveckan som i regel är en stängd företeelse 
ämnad för modebranschen, säger Karin Lagerqvist, marknadsansvarig, Mood Stockholm. 
 
Bilderna från dagen kommer att publiceras i första numret av Scandinavian MAN Magazine, som lanseras i 
slutet av september, samt på flera digitala kanaler. 
 
#mood #scandinavianman #moodstreetstyle  
 
Om Scandinavian MAN 
 
Scandinavian MAN är ett globalt magasin och en eventplattform för nordiska mode- och livsstilsvarumärken. 
I höst lanseras första numret av Scandinavian MAN Magazine, och nästa år planeras den första 
skandinaviska herrmodeveckan, Scandinavian MAN Fashion Week.  



 

 

Om Mood Stockholm  
 
Mood Stockholm är en urban mötesplats belägen i centrala Stockholm. Med en unik butiksmix på ett 50-tal 
butiker, flertalet populära restauranger och mötesrum har handelsplatsen utvecklats till en självklar mat- och 
shoppingdestination som satt hela området på kartan sedan öppning 2012. I den brokiga och levande miljön 
kan man njuta, shoppa, umgås och arbeta under en stor del av dygnets alla timmar. Mood Stockholm är helt 
enkelt en modern stad i staden.  
 
Läs mer om Mood på http://moodstockholm.se.  
 
Om Streetstyle 
Streetstyle-fotografi har blivit ett etablerat fenomen inom modebranschen, primärt genom de fotografer som 
bevakar välklädda gäster på modeveckor världen över. Eftersom det är fokus på stilen på personen, inte hur 
känd den är, har fenomenet skapat många nya modestjärnor. Det har också varit ett sätt för stilmässiga 
subkulturer att få global spridning. 
 
Om fotograferna 
 
Guerre 
New York-baserade Karl-Edwin Guerre tillhör första vågen av amerikanska streetstylefotografer, tillsammans 
med Scott ”The Sartorialist” Schuman och Tommy Ton. Idag är han lika mycket en välkänd influencer som 
väletablerad streetstylefotograf. Många känner igenom honom från hans instagram-konto @guerreisms, och 
hans bilder har publicerats The New York Times, GQ Japan, Plaza Uomo och Mr. Porter.  
 
Robert Spangle 
Genom sitt arbete för brittiska GQ har Robert Spangle kommit att bli den kanske viktigaste uttolkaren av 
samtida streetstyle. Den före detta Marinsoldaten från Los Angeles fotar även för tidningar som WWD, 
Vogue UK och Vanity Fair.  
 
Jamie Ferguson 
London-baserade Jamie Ferguson är ett välkänt namn i framför allt skräddade herrmodekretsar. Han bidrar 
regelbundet till tidningar som Esquire, The Financial Times' How To Spend It, och The Rake. Tillsammans 
med herrmodeprofilen Simon Crompton gav han nyligen ut boken Xxxxx xxxx.  
 
Ytterligare 5-6 streetstylefotografer kommer vara på plats under dagen.  
 
För mer information, kontakta: 
 
Karin Lagerqvist, Marknadsansvarig Mood Stockholm  
E-post: karin.lagerqvist@amffastigheter.se 
Tel: + 46 8-696 32 11 
 
Konrad Olsson, Editor-in-chief, President & Founder Scandinavian MAN 
E-post: konrad@scandinavian-man.com   
Tel: +46 733 42 41 50 
 


