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Titel: Kvantitet framför kvalitet 
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Författare:  Angelica Batur, Ankica Basic och Berina Numanspahic 
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Forskningsfrågan har utformats med studiens syfte i åtanke och lyder: 

• I vilken utsträckning har ekologiska kläder anammats av den 

snabbföränderliga modemarknaden? 

 

Studien syftar till att få en djupare förståelse för hur ekologiska kläder utvecklats i takt 

med den snabbföränderliga modemarknaden inom fast fashion industrin. Vi vill även 

med denna uppsats lyfta fram vad som karakteriserar ekologiska kläder samt hur dessa 

betraktas ur ett trendperspektiv. 

 

Vår avsikt med studien var att få en djupare förståelse kring vårt valda forskningsämne, 

vilket bidrog till att vi valde en kvalitativ forskningsmetod med en abduktiv ansats. Vårt 

urval bestod av sju respondenter som samtliga är verksamma inom modebranschen och 

besitter kunskaper inom vårt valda ämne.  

 

Slutdiskussionen bygger på den empiriska och teoretiska analysen och genom den här 

studien har vi lyckats identifiera att ekologiska kläder har anammats av fast fashion 

industrin. Vi har även  presenterat hur ekologiska kläder betraktas ur ett trendperspektiv 

samt hur de ekologiska klädesplaggen karakteriseras. Vidare i slutdiskussionen har vi 

identifierat att ekologiska kläder måste utvecklas i takt med de aktuella trenderna som 

råder på marknaden. 

 

Nyckelord: Fast fashion, trender, mode, ekologiska kläder  
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Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits. Retail and 
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The research question has been formulated with the purpose of the study in mind: 

• How has organic clothes been embraced by the fast fashion industry? 

 

The study aims to get a deeper understanding of organic clothing by analyzing the 

clothes and how the clothes evolve in line with the fast changing fashion market. With 

this study we also highlight the character traits of organic clothes and how they are 

perceived from a trend perspective. 

 

Our intention with the study was to gain a deeper understanding of our chosen research 

subject, which meant that we chose a qualitative research method with an abductive 

approach. Our selection consisted of seven respondents, which all are active in the 

fashion industry and possess knowledge in our chosen subject. 

 

The conclusion is based on the empirical and theoretical analysis, through this study we 

have identified that organic clothes have been embraced by the fast fashion industry. 

We have also presented how organic clothes are perceived  from a trend perspective and 

how the organic clothes are characterized. Furthermore it is identified that organic 

clothes must be developed in line with current trends in the market. 

 

Keywords: Fast fashion, trends, fashion, organic clothes 
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1 Inledning 
______________________________________________________________________ 

I introduktionskapitlet kommer vi ge läsaren en inblick i fenomenet fast fashion, vidare 

kommer ekologiska kläder, mode och trender presenteras. Fortsättningsvis kommer 

bakgrund, problemdiskussion, problemformulering och forksningsfråga, syfte samt 

avgränsningar introduceras för läsaren. 

______________________________________________________________________ 

 

1.1 Bakgrund  

Inom klädbranschen ses trender och mode som nära associerade till varandra, däremot 

finns det en skillnad i deras betydelse. Fast fashion företag lanserar nya kollektioner och 

kommer med nya kläder veckovis, vilket bidrar till ett habegär hos konsumenterna och 

strävan efter att ständigt ha de senaste trenderna. Dejlic och Ainamo (1999) och 

Breward, (2003) konstaterar att engelsmannen Charles Frederick Worth är en av de 

äldsta modeskaparna som revolutionerade inom modemarknaden på 1800-talet. 

Begreppet mode definieras enligt Barnard (1996) utifrån individens tolkning samt att 

det är förknippat med ett objekt som kontinuerligt förändras. Levy och Weitz (2012) 

tillägger även att mode vid en specifik plats och tidpunkt, kan tilltala samhället och ses 

som en livsstil. Kawamura (2007) klargör att mode främst omfattar stilar, kläder och 

yttre attribut. Innebörden av mode förändras ständigt och är därmed svårdefinierad. För 

att förstå konceptet mode förklarar författaren att det är essentiellt att begripa 

differensen mellan mode och kläder. Barnard (1996) redovisar även att mode kan ses ur 

andra perspektiv, som historia och konst. Salomon och Rabolt (2007) förklarar att mode 

är en kombination av aktuella trender och stilar. 

 

Lindkvist (2010) redogör att begreppet trend utvecklades under 1900-talet. Salomon och 

Rabolt (2007) skriver att en trend är aktuell inom ramen för en viss period. Trender är 

säsongsbaserade, det vill säga att de är populära under en viss säsong. Hedén och 

McAndrew (2005) förklarar att trenders livslängd varierar inom tidsramen av 

approximativt ett upp till tiotals år. Författarna poängterar att när kläderna lanseras i 

butikerna, tar det inte lång tid innan de blir omoderna. Lindkvist (2010) betonar att 

under de senaste årtiondena, har begreppen trendig och trend fått en snabb spridning. 
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Författaren förklarar att detta beror på den hastiga informationsspridningen på olika 

mediekanaler. 

 

Sull och Turconi (2008) förklarar att det var under mitten av 1900-talet som konceptet 

fast fashion växte fram. Det var de italienska och spanska klädföretagen Benetton och 

Zara, som hade stor genomslagskraft och la grunden för fast fashion. Vidare betonar 

författarna att båda modekedjorna karakteriseras av låga priser samt att kollektionerna 

inspireras av high fashion företag. Barnes och Lea-Greenwood (2006) konstaterar att 

konceptet beskrivs som en affärsstrategi inom modeindustrin. Vidare belyser författarna 

att syftet med fast fashion är att minska ledtiderna från vision till att kläderna finns i 

butik, vilket även Levy och Weitz (2012) styrker. Även Byun och Sternquist (2008) 

indikerar att företag främst använder sig av konceptet för att effektivt kunna leverera de 

senaste trenderna på kort tid. Klädindustrin kännetecknas enligt Christopher, Lowson 

och Peck (2004) av det snabbföränderliga modet, vilket bidrar till att kläderna har en 

kort livscykel. Författarna Bruce och Daly (2006) påpekar att fast fashion företag 

präglas av effektivare leveranskedjor samt kortare livscykler på grund av 

konsumenternas behov och efterfrågan. 

 

Grolink (1999) skriver att i början av 1990-talet presenterades de första miljömärkta 

kläderna på marknaden, kläderna var under perioden enkla, oblekta men dock inte 

certifierade. SNF (2007) betonar att KRAVs och SISs kriterier för miljömärkta kläder 

utformades i mitten av 1990-talet. Enligt JSV (2011) klassas produkterna som 

ekologiskt certifierade först när de är odlade utan kemiska bekämpningsmedel och 

konstgödsel. I tillverkningsprocessen får inte heller blekningsmedel eller andra liknande 

kemikalier användas. Grolink (1999) påpekar att det vanligaste materialet på 

miljömärkta kläder är den ekologiska bomullen, andra material som lin, hampa eller ull 

förekommer också. Radron (2010) förklarar att även om bomullen är ekologisk, kan 

plagget ha färgats och blekts i produktionen. Däremot, om kläderna under hela 

produktionskedjan framställs på ett miljövänligt sätt, klassas plaggen som 

Svanenmärkta. Enligt WWF (2013) behövs det 29.000 liter vatten för att tillverka ett 

kilo bomull. 
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1.2 Problemdiskussion 

Modebranschen är en snabbföränderlig marknad där nya kollektioner släpps inför varje 

säsong. Kollektionerna hinner knappt avslutas förrän nya påbörjas, detta medför att 

designers konstant måste ligga steget före i den snabba modeutvecklingen. Barnes och 

Lea-Greenwood (2006) poängterar att konsumenter i dagens samhälle kan hämta 

inspiration från bland annat bloggar, filmer men även från människor runt omkring 

dem. Vidare förklarar författarna att trender influeras av olika inspirationskällor vilket 

bidrar till att trenderna sprids i drastisk fart. Bhardwaj och Fairhurst (2010) tillägger 

även att konsumenter konsumerar desto mer kläder, på grund av den snabba spridningen 

av trender. 

 

San Martín (2009) konstaterar att inom mode- och klädindustrin är designers de som 

skapar trender. Designers producerar nyskapande mönster och material, vilket bidrar till 

att konsumenter i sin tur får fäste för trenden som uppkommer. Bhardwaj och Fairhurst 

(2010) fastslår att återförsäljare har press på sig att leverera de senaste modenyheterna 

eftersom konsumenterna i dagens samhälle är mer modemedvetna. Fenomenet fast 

fashion ligger till grund för den snabbt växande modemarknaden, där rätt produkt måste 

levereras i rätt tid till rätt plats. Vidare konstaterar författarna att den yngre generationen 

inte prioriterar högkvalitativa klädesplagg. De handlar hellre trendiga billiga plagg i 

stora volymer, än få dyra plagg i bättre kvalitet. Gabrielli, Baghi och Codeluppi (2013) 

konstaterar att fast fashion har bidragit till stora valmöjligheter för konsumenter. Mihm 

(2010) redogör att fast fashion företag effektivt kan leverera det kunderna efterfrågar, 

tack vare de korta ledtiderna. Bruce och Daly (2006) skriver att konsumenterna numera 

förväntar sig att fast fashion företag kontinuerligt bör leverera nya kläder. 

 

Birtwistle och Moore (2007) påpekar att fast fashion industrin associeras med en slit 

och släng mentalitet. H&M, Topshop och Zara är ledande inom fast fashion industrin, 

de har kläder med en förväntad livslängd på mindre än 10 användningstillfällen. 

Författarna menar att det krävs att ledtider ska vara korta inom fast fashion för att lyckas 

framställa nya kollektioner. Christopher et al. (2004) definierar att ledtider innefattar 

tillverkning, produktens design samt att transporten bör förkortas till endast några fåtal 

veckor, istället för månader. Sull och Turconi (2008) förklarar att modeindustrin inte 

utvecklas och expanderas på liknande sätt som fast fashion kedjor gör. Det framkommer 
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även att de traditionella företagen inom modeindustrin idag är underlägsna, eftersom 

fast fashion kedjorna dominerar marknaden och expanderar i Europa med 20% varje år. 

Enligt författarna har fast fashion företag som Topshop, Benetton, H&M och Zara i 

dagsläget en högre lönsamhet än de traditionella kedjorna. Levy och Weitz (2012) 

medger att fast fashion företag på ett mer effektivare sätt svarar på efterfrågan på 

marknaden. Generellt släpps nya produkter två till tre gånger i veckan, vilket medför att 

dessa företag vinner stora marknadsandelar till skillnad från de traditionella företagen. 

 

Levy och Weitz (2012) förklarar att ekologiska kläder karakteriseras av återvunnet 

material, minimal miljöpåverkan och utan användning av bekämpningsmedel i 

tillverkningsprocessen. Kläderna framställs främst av material som lin, bambu, ull och 

ekologiskt odlad bomull. Författarna menar att ekokläder huvudsakligen är ett alternativ 

till de kunder som vill köpa nya kläder och för de som inte vill förbruka eller förstöra 

naturens resurser. Allehanda (2007) förklarar att ekologiska kläder började säljas på 

1990-talet i Sverige, men då fanns det ingen efterfrågan på klädesplaggen. Den låga 

efterfrågan innebar att ingen köpte de ekologiska kläderna och de slutades således att 

säljas. Numera kan det ses som en trend att bära ekologiska plagg, men det kan vara 

svårt att finna klädesplagg i butik. 

 

Roos (2013) konstaterar att från år 2002 till år 2012 ökade klädkonsumtionen med 20%. 

Carlsson, Hemström, Edborg, Stenmarck och Sörme (2011) förklarar att i Sverige 

slängs textilier på åtta kilogram varje år, i kärl-och säckavfall. Anledningen till varför 

det slängs enorma mängder kläder, kan ha sin förklaring i att modet ständigt förändras. 

Jordens resurser klarar enligt Bertilsson och Hellmark (2008) inte av människans 

konsumtion. Minney (2011) betonar att ekologiska kläder bidrar till en hållbar 

utveckling, då det primära syftet är att förlänga klädernas varaktighet. Radron (2010) 

påstår för att konsumenter ska veta vilka klädesplagg som är hållbart producerat, 

använder sig butiker av symboler eller etiketter. H&M tillverkar deras hållbart 

framtagna kläder med hjälp av återvunnen polyester och ekologisk bomull, dessa plagg 

är även märkta med specifika etiketter. KappAhl använder sig av märkningen Oeko-Tex 

i vissa av deras klädesplagg, för att förtydliga vilka plagg som är ekologiska. 
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Radron (2010) skriver att människor är medvetna om att tillverkningen av kläder har en 

negativ miljöpåverkan. Företag anser att konsumenter inte efterfrågar ekologiska kläder, 

eftersom det inte finns många alternativ av dessa kläder på marknaden. Enligt Meyer 

(2001) beror detta på att konsumenter anser att majoriteten av ekologiska kläder är 

färglösa, oformliga och dyra. Hopkins och Roche (2009) förklarar att den främsta 

orsaken till varför konsumenter inte handlar ekologiska kläder är på grund av de höga 

priserna. Andra faktorer som bidrar till att konsumenter inte handlar ekologiska kläder 

är på grund av bristande variation och kunskap. Däremot klargör författarna att det finns 

konsumenter som föredrar att handla ekologiska kläder. Den främsta anledningen är 

tack vare de positiva faktorerna som ekologiska kläder tillför. Resultatet av en 

undersökning som gjordes visade att 25% av de tillfrågade konsumenterna var villiga att 

betala 10% mer för ekologiska herr- och damkläder. 

 

1.3 Problemformulering och forskningsfråga 

Både designers och producenter konkurrerar om att ligga i framkant inom klädindustrin. 

Konsumenter efterfrågar nya trender samt förväntar sig att företag ständigt levererar 

nyheter till butikerna veckovis. I och med den snabbt växande modemarknaden, har 

trender fått en kortare livslängd, vilket har bidragit till en slit och släng mentalitet inom 

fast fashion industrin. Utifrån det inledande kapitlet har det framgått att ekologiska 

kläder förknippas med att vara dyra, oformliga och omoderna. En ytterligare aspekt som 

lyfts fram är att utbudet på ekologiska kläder är sämre, vilket har lett till att 

konsumenter avstått från att handla dessa. Ovanstående resonemang har lett oss fram till 

följande forskningsfråga: 

• I vilken utsträckning har ekologiska kläder anammats av den snabbföränderliga 

modemarknaden? 

1.4 Syfte  

Syftet med studien är att få en djupare förståelse för vad som karakteriserar ekologiska 

kläder. Vidare kommer vi även analysera hur ekologiska kläder betraktas utifrån ett 

trendperspektiv inom fast fashion industrin. 
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1. 5 Definitioner och avgränsningar 

Våra huvudområden i vår studie är mode, trender, fast fashion och ekologiska kläder. 

Wolfe (2006) menar att mode är ett begrepp som kan variera från individ till individ och 

blir därmed svårdefinierad. Vi har valt att utgå från Levy och Weitz (2012) definition av 

mode, de förklarar att mode ses som en produkt eller livsstil som tilltalar många 

människor. Trender definierar vi utifrån Salomon och Rabolts (2007) tolkning. Enligt 

författarna är trender en inriktning inom mode som varar under en kort period och är 

säsongsbaserat. Vi har vidare valt att använda oss av Barnes och Lea-Greenwood (2006) 

samt Hines och Bruces (2007) förklaringar gällande fenomenet fast fashion. Barnes och 

Lea-Greenwood (2006) definierar fast fashion som en affärsmodell inom klädindustrin 

som fokuserar på att leverera trender till butiker på kort tid. Fast fashion innefattar korta 

ledtider, effektivisering av produktionen samt mindre kostnader för företag. Hines och 

Bruce (2007) menar att fast fashion företag levererar billiga kläder med låg kvalitet. 

Avslutningsvis utgår vi från Niinimäkis (2010) definition av ekologiska kläder. Enligt 

författaren är ekologiska kläder tillverkade av återvunnet material eller textilier. 

Ekologiska kläder ska även produceras under goda arbetsförhållanden och ha en liten 

miljöpåverkan.  

 

Vår uppsats avgränsar sig till att undersöka fast fashion som koncept, där vi drar 

kopplingar till olika företag inom fast fashion industrin. När vi skriver om ekologiska 

kläder, avgränsar vi oss enbart till organisk bomull samt hur ekologiska kläder betraktas 

visuellt i fast fashion företag. Vidare när vi behandlar begreppet ekologiska kläder, 

kommer vi avgränsa oss från att djupgående ta upp faktorer som miljö, 

arbetsförhållanden eller materialhantering. 
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2 Metod 
______________________________________________________________________ 

I metodkapitlet introduceras tillvägagångssättet som använts för studien. Vidare 

kommer läsaren bland annat få en insikt i vår forskningsmetod, informationsinsamling, 

reliabilitet samt validitet. Avslutningsvis presenteras även kritik mot studien.  

______________________________________________________________________ 

 

2.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Bryman och Bell (2005) skriver att det finns två forskningsmetoder som används när en 

vetenskaplig studie utförs, den kvantitativa eller den kvalitativa metoden. Jacobsen och 

Thorsvik (2008) berättar att den kvalitativa metoden har ett öppet förhållningssätt till 

ämnet som undersöks och att det är vad respondenten personligen anser som är av 

intresse. Jacobsen (2000) medger att den kvalitativa metoden skapar öppenhet och 

detaljrik information som bidrar till en hög trovärdighet. Bryman och Bell (2005) menar 

att i den kvalitativa metoden undersöks det om forskningsfrågorna stämmer genom att 

empirin tolkas av forskarna. Denna metod medför till bättre förståelse för en individs 

beteende, Patel och Davidsson (2011) instämmer med detta påstående. De förklarar att 

om syftet med studien är att försöka förstå, tolka en individs beteende samt erfarenheter, 

då är den kvalitativa metoden lämpligast. Avslutningsvis medger Bryman och Bell 

(2005) att den kvalitativa metoden utgörs från intervjuer med få respondenter, detta kan 

ske via personliga intervjuer eller via telefon.  

 

Vår studie ämnar att skapa ökad förståelse för ekologiska kläder inom fast fashion, 

vilket bidrog till att en kvalitativ metod valdes. Vi ansåg att en kvalitativ ansats var bäst 

lämpad och gav oss möjlighet att besvara vår forskningsfråga på ett bredare sätt, jämfört 

med den kvantitativa metoden. Ytterligare en anledning till varför vi valde den 

kvalitativa forskningsmetoden är för att vi ville ha respondenternas skildringar som 

utgångspunkt. Det bidrog till att vi fick ingående svar, såväl som våra egna 

interpretation i slutdiskussionen. 

 

2.2 Forskningsansats 

Patel och Davidson (2011) skriver att när teori och empiri samlas in finns det tre synsätt 

att arbeta med, deduktivt, induktivt eller abduktivt synsätt. Bryman och Bell (2005) 
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förklarar att i det deduktiva synsättet används teori för att bilda hypoteser som senare 

prövas empiriskt. Patel och Davidson (2011) menar att objektiviteten kan stärkas när en 

deduktiv ansats används, eftersom materialet redan tagits fram av existerande teori. 

Denna metod innebär att processen inte formas från forskarens uppfattningar. 

Danemark, Ekström, Jakobsen och Karlsson (2003) skriver att resultatets utfall kommer 

att bli logiskt och förutsägbart vid ett deduktivt synsätt om teorin är tillförlitlig. Det 

deduktiva synsättet förklaras enligt Bryman och Bell (2005) som den vanligaste 

uppfattningen mellan teori och verklighet. 

 

Andersen (2012) förklarar att den andra ansatsen, den induktiva, används när en 

forskare väljer att börja arbeta med empirin utan att ha sökt efter lämplig teori till 

ämnet, det är den insamlade empirin som kommer att bilda teorin. Andersen (1994) 

betonar att utgångspunkten ligger i att kunskap förklaras utifrån respondenternas 

erfarenheter, vilket benämns som empirisk data. Bryman och Bell (2005) menar att det 

är förekommande att en studie kan formas från både ett induktivt och deduktivt anslag. 

Patel och Davidson (2011) berättar att det sista synsättet, det abduktiva, är en 

kombination av den deduktiva och induktiva ansatsen. Danemark et al. (2003) redogör 

för att samhällsvetenskapliga studier i första hand utgörs av teori, från resultatet 

försöker forskaren att dra en slutsats.  

 

Vår studie började med ett deduktivt synsätt, vi började med att samla in passande 

litteratur inom vårt valda forskningsämne. Vi diskuterade även tidigare kunskaper inom 

fast fashion industrin och ekologiska kläder för att få djupare förståelse för det vi ville 

undersöka. Den induktiva ansatsen tog form vid de kvalitativa intervjuerna, empirin 

kompletterades även med passande teori utifrån respondenternas svar. Vi kontaktade 

intervjupersoner som vi ansåg vara passande till vår studie, samtidigt som vi 

sammanställde vilken litteratur vi ville ta upp. Utifrån detta, anser vi att vårt arbete kan 

ses från ett abduktivt synsätt eftersom vår studie både har induktiva och deduktiva 

inslag. 

 

2.3 Primärdata 

Enligt Krishnaswami och Satyaprasad (2010) är primärdata, precis som det låter, 

förstahandsinformation. Sättet att samla in primärdata på kan ske genom olika metoder, 
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genom intervjuer, enkäter, experiment eller observationer. Vidare betonar författarna att 

en intervju kan ske genom det personliga mötet, alltså ansikte-mot-ansikte, via e-post 

eller över telefon. Det är av stor betydelse att föra intervjuer när insamling av 

primärdata sker samt när forskaren behöver kvalitativ information. En intervju 

definieras enligt deMarrais och Lapan (2004) som en dialog som förs om den aktuella 

studien, mellan forskaren och den specifike respondenten. 

 

Patton (2002) antyder att intervjuer genomförs i första hand för att kunna se saker ur en 

annans människas synvinkel och utifrån dennes erfarenheter. Krishnaswami och 

Satyaprasad (2010) poängterar att genom det personliga mötet går det även att utläsa 

respondentens ansiktsuttryck, däremot kan den geografiska spridningen skapa hinder för 

ett personligt möte. Författarna förklarar att telefonintervjuer därmed är en god metod 

för forskaren att använda sig av, dock går det inte att ta del av respondentens gester som 

i en personlig intervju. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012) framhäver 

en annan fördel med personliga möten, nämligen att det är ett sätt för intervjuaren att 

registrera oväntade svar. Bryman och Bell (2005) förklarar att det primära syftet med en 

kvalitativ metod är att forskaren får mer detaljerade svar av respondenten. En personlig 

intervju underlättas enligt Andersen (1998) på många vis och medför vissa fördelar sett 

till andra intervjumetoder. Några av fördelarna kan vara att det enklare går att ställa 

omfattande frågor till respondenten, eventuella missförstånd och bristande svar kan 

snabbt åtgärdas på plats samt att det ger mer tillförlitliga svar. Repstad (2007) 

framhäver att vid personliga intervjuer, är det viktigt att intervjuaren har i åtanke att det 

är respondentens personliga åsikter kring ämnet när materialet sedan analyseras. 

 

Bryman och Bell (2005) förklarar att det finns två slags intervjumetoder som kan 

användas, en ostrukturerad intervju eller en semistrukturerad intervju. En 

semistrukturerad intervju enligt Denscombe (2009) innebär att respondenten har 

möjlighet att utveckla sina egna idéer angående det valda ämnet. Bryman och Bell 

(2005) förklarar även att vid denna typ av intervju används en intervjuguide. Repstad 

(2007) skriver att en intervjuguide kan ses som en mall, det behövs ingen specifik 

ordning när frågorna ställs. I enlighet med föregående författare klargör Bryman och 

Bell (2005) att intervjun blir mer flexibel när frågorna inte ställs i en specifik ordning. 

DiCicco-Bloom och Crabtree (2006) förklarar att en av fördelarna med 
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semistrukturerade intervjuer är att respondenten får utrymme till att ge utvecklande svar. 

Intervjuaren kan på så sätt ställa följdfrågor till respondenten om det behövs. Vidare 

fastställer författarna att intervjuer är en lämplig metod för att lära känna respondenterna 

vilket kan bidra till att intervjuaren får en bättre förståelse för respondentens åsikter och 

värderingar. Syftet med intervjuer är att få kunskap som är teoretisk och förståelig.    

 

Semistrukturerade intervjuer är enligt DiCicco-Bloom och Crabtree (2006) den strategi 

som används mest i den kvalitativa metoden för att samla in data. Barriball och While 

(1994) förklarar att frågorna måste ställas på ett sätt som passar mottagaren. I denna typ 

av intervju bygger inte reliabilitet och validitet på vilka ord som används, utan på 

frågornas bakomliggande syfte. Detta medför att standardiseringen ligger i betydelsen 

och inte i själva ordet. Enligt Noor (2008) skapas det en möjlighet för anpassning för 

enskild individ med denna metod, även om intervjun berör samma område för 

datainsamling för alla respondenter. Enligt Wiedersheim och Eriksson (1991) behöver 

inte intervjuaren ställa alla frågorna från frågeformuläret om respondenten har besvarat 

några av frågorna indirekt tidigare under intervjun. 

 

Patton (2015) förklarar att forskaren kan använda sig av videoinspelning för att undvika 

att egna tolkningar sker under intervjuns gång. Smith (2010) hävdar att det på så sätt är 

enklare för forskaren att spela upp det som respondenten sagt i samband med en 

transkription. Merriam och Tisdell (2016) menar att en transkribering efter en intervju 

hjälper forskaren att bearbeta det insamlade empiriska materialet. Av totalt sju 

intervjuer valde vi att spela in fem, det vill säga de som utfördes via ett personligt möte, 

Skype eller telefonsamtal, med hjälp av våra tre datorer. På detta sätt behövde vi inte 

oroa oss över att materialet skulle gå förlorat om tekniken skulle strula. De två 

intervjuerna som utfördes via ett personligt möte samt de tre som utfördes via Skype 

eller telefon, valde vi att boka ett grupprum på Linnéuniversitetet i Växjö vid de 

angivna datumen. Genom att utföra intervjuerna på detta sätt, kunde vi minimera risken 

för störningar runt omkring. 

 

Vi har använt oss av det semistrukturerade sättet till vår intervju där våra respondenter 

fick fritt handlingsutrymme där de kunde prata öppet om ämnet utifrån personliga 

åsikter och erfarenheter. Vår roll har varit att bistå med vägledning för att underlätta så 
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mycket som möjligt. Vi undvek ledande frågor, eftersom vi inte vill påverka 

respondenternas svar.  När vi formulerade vår intervjuguide, se ”Bilaga A”, hade vi 

uppsatsens syfte och forskningsfråga i åtanke för att lyckas behålla den röda tråden. Två 

av våra respondenter hade vi ett personligt möte med, en hade vi telefonintervju med, 

två via Skype och två via e-post. Anledningen till varför vi inte kunde utföra samtliga 

intervjuer ansikte-mot-ansikte var på grund av att alla respondenter inte hade möjlighet 

att träffas samt att några av de hade sitt säte i Köpenhamn, Stockholm och New York. 

E-post ville vi försöka undvika då det alltid finns en risk att det blir opersonligt samt att 

det medför risken för korta svar. Däremot är vi bekanta med respondenten som har sitt 

säte i Köpenhamn, därmed ansåg vi att intervjun via e-post var pålitlig.  

 

Samtliga intervjuer spelades in, förutom de som besvarades via e-post, en av oss 

agerade intervjuare och de andra två förde anteckningar löpande under intervjuns gång. 

Därefter transkriberades samtalet för att få en klarare helhet av vad våra respondenter 

svarat. Bryman och Bell (2005) anser att det är viktigt att kvalitativa forskare är tydliga 

vid urval av respondenter. Repstad (2007) poängterar även hur viktigt det är att 

respondenterna bistår med information som är essentiell för den valda studien. 

Majoriteten av respondenter som vi valt till vår studie, innehar olika befattningar, vilket 

har medfört att vi har fått en djupare och bättre förståelse för vårt valda ämne. 

 

2.4 Sekundärdata 

Bryman och Bell (2005) förklarar att data som sammanställts av andra forskare kallas 

för sekundärdata. Detta är information som används för andra ändamål än det 

huvudsakliga syftet. Enligt Patel och Davidsson (2011) är böcker, dokument och 

rapporter exempel på sekundärdata. Andersen (2012) medger att sekundärdata är 

väsentligt för en forskare eftersom det sparar både tid och energi. Booth, Colomb och 

Williams (2004) skriver att det är nödvändigt att vara källkritisk till sekundärdata, 

forskaren behöver avgöra om informationen är trovärdig. Patel och Davidsson (2011) 

anser att det kan skapas en felaktig bild av en studie om endast fakta som stödjer 

forskarens idéer används. Enligt Krishnaswami och Satyaprasad (2010) kan användning 

av sekundärdata vara både positivt och negativt. Författarna förklarar att det positiva 

med att använda sig av sekundärdata är att forskare kan ta del av forskning från hela 

världen och på sätt jämföra med sin egen forskning. Bryman och Bell (2005) menar att 
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sekundärdata kan bidra till en stark empiri med hög kvalitet. Genom att använda sig av 

sekundärdata kommer forskaren kunna ägna mer tid åt analys och empiri. Andersen 

(2012) skriver att vissa studier endast går att genomföra tack vare sekundärdata. 

Krishnaswami och Satyaprasad (2010) poängterar fler negativa aspekter med 

sekundärdata, fakta från tidigare studier överensstämmer inte alltid med de 

förhoppningar en forskare har kring materialet. Författarna redogör för att det är viktigt 

att utvärdera sekundärdata innan den kan användas i studien, eftersom forskaren måste 

veta om data är tillförlitlig då information från äldre forskning kan ha förändrats. 

 

Sekundärdata för vår studie har samlats in genom böcker och vetenskapliga artiklar. De 

böcker vi utgått från anser vi är relevanta för vår studie och har varit en bidragande 

faktor för att lyckas besvara vår forskningsfråga. Vi har använt oss av flera sekundära 

källor som styrker varandra för att skapa en trovärdighet och källtäthet i den teoretiska 

referensramen. Vi har även använt oss av källor som motsäger varandra, för att skapa en 

bredare bild av ämnet. De vetenskapliga artiklar som vi använt oss av har vi funnit på 

Linnéuniversitetets sökmotor OneSearch. Vi anser att vi har en bra kombination mellan 

böcker och artiklar, samt att litteraturen är relevant till vår studie. Sekundärdata har varit 

väsentligt för vår studie för att lyckas få en förståelse för ämnet, vilket har bidragit till 

en hög kvalitet i empirin och analysen. Sekundärdata har studerats noggrant för att 

avgöra om den är tillförlitlig, vi har undersökt äldre studier ordentligt eftersom denna 

information i vissa fall inte är relevant i dagsläget. Genom att granska tidigare litteratur 

har vi fått en inblick i det valda ämnet vilket har varit en vägledning under vårt 

skrivande. 

 

2.5 Operationalisering  

Bryman och Bell (2013) förklarar att det tillvägagångssättet som appliceras vid mätning 

av exempelvis ett abstrakt begrepp, förklarar ordet operationalisering. Lynham (2002) 

påpekar att syftet med operationalisering är att skapa en koppling mellan vad som står i 

teorin och hur det är i praktiken. För att garantera att vår intervjuguide var korrekt 

utformad, valde vi att utforma intervjufrågor baserade på intervjuguiden. Vi gjorde en 

operationalisering för att fastställa att intervjufrågorna överensstämde med den 

teoretiska referensramen. Se ”Bilaga B” för en fullkomlig redogörelse av våra 

intervjufrågor och ”Bilaga C” för vår operationalisering. 
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2.6 Urval 

Författarna Bryman och Bell (2013) definierar urval enligt den andel av populationen 

som intervjuas, vilket i sig berör det som studien har till syfte att analysera. Vid en 

intervju påpekar Starrin och Svensson (1996) att intervjufrågorna bör vara 

semistrukturerade, vilket medför att utgångspunkten är en strukturerad mall. Grunden 

för kvalitativa intervjuer bygger på att identifiera, beskriva, samt få en djupare förståelse 

för något ämne eller fenomen som är okänt. Vidare förklarar Bryman och Bell (2005) 

att det är essentiellt att urvalet av respondenterna motiveras tydligt av kvalitativa 

forskare. Fullständig information ska finnas om hur respondenterna selekterades samt 

hur många intervjuer som utfördes. Repstad (2007) konstaterar att det bör finnas en 

differens mellan respondenterna, vilket medför att studien får en bredare infallsvinkel 

genom att respondenterna förser studien med relevant information. Slutligen förklarar 

författaren att vid kvalitativa intervjuer borde även ett strategiskt urval utformas som 

baseras på forskningsfrågan. 

 

Det var ett strategiskt val av oss att ta kontakt med två trendanalytiker, två butikschefer, 

en produktionskoordinator, en merchandise manager och en modechef som samtliga 

besitter spetskompetens inom vårt valda forskningsområde. Våra respondenter berikade 

oss med relevant information vilket gav oss en heltäckande bild av fast fashion, trender 

och ekologiska kläder. Våra respondenter valdes utifrån deras yrkeskunskaper, vilket 

medför att de betraktas som trovärdiga och kunskapsrika. Vårt utgångsläge för att finna 

lämpliga potentiella respondenter var att söka via olika sökmotorer och utifrån vårt egna 

kontaktnät inom modeindustrin. När vår lista med potentiella respondenter var utformad 

började vi med att kontakta dessa via mail och telefon, dels för att skapa 

uppmärksamhet kring vår studie och för att visa vårt stora intresse av att just få ta del av 

deras kompetens. Vi presenterade även syftet med studien till våra respondenter. När 

datumen för intervjuerna bekräftades skickade vi ut intervjufrågorna till respektive 

respondent i förberedande syfte. Detta valde vi att göra för att våra respondenter skulle 

bli införstådda i vårt forskningsämne. 

 

Vi fann att respondenterna var väldigt positivt inställda till vårt ämnesval och att det låg 

ett genuint intresse i att dela med sig av deras kunskaper. Vi utförde totalt sju intervjuer 

för att berika studien med information och på så sätt kunna besvara vår forskningsfråga. 
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Respondenterna som vi intervjuade för vår uppsats är verksamma inom modeindustrin 

samt innehar goda kunskaper inom trender och mode. Vår primära empiri kommer att 

baseras på data från våra intervjupersoner. Nedan kommer en ingående beskrivning av 

våra samtliga respondenter: 

 

• Camilla Guzmán. Butikschef på Gina Tricot i Växjö. Personlig intervju, 2017-

05-02.  

• Catarina Batur. Butikschef på H&M i Växjö. Personlig intervju, 2017-04-27  

• Cay Bond. Trendanalytiker, journalist, författare, föreläsare och strategisk 

rådgivare i Stockholm. Skypeintervju, 2017-05-02.  

• Charlotte Neckmar. Produktionskoordinator på Mistra Future Fashion i 

Stockholm. Mailintervju, 2017-05-04. 

• Louise Klarsten. VD och trendanalytiker på ColourHouse AB i Göteborg. 

Telefonintervju, 2017-04-29.  

• Sara Schaedel. Merchandise manager på H&M i Köpenhamn. Mailintervju, 

2017-04-21. 

• Sofia Hedström. Modechef på tidningen Women’s Health, redaktör på Runners 

World, Modeexpert och resekrönikör på Svenska Dagbladet i Stockholm och 

New York.  Skypeintervju, 2017-04-27. 

 

2.7 Analysmetod 

Vid kvalitativa studier förklarar Patel och Davidsson (2011) att de verbala metoderna 

omvandlas till text för att sedan analyseras. Vidare betonar Krishnaswami och 

Satyaprasad (2010) att den fundamentala idén kring kvalitativ forskning bygger på 

subjektiva tolkningar av åsikter, attityder och beteenden. Vi utförde detaljerade 

transkriberingar av våra samtliga intervjuer, sedan organiserade och strukturerade vi vår 

empiriska data för att kunna analysera den. För att vi skulle få en bra översikt av 

respondenternas perspektiv och synpunkter jämförde vi respondenternas svar på varje 

fråga i tur och ordning. Därefter letade vi efter skillnader och likheter mellan 

respondenternas svar och vår teoretiska referensram, detta gjordes för att få en 

uppfattning om det fanns en överensstämmelse mellan respondenternas svar och teorin. 

Vi utformade sedan en struktur för analysen där olika rubriker representerade 
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huvudsakliga områden utifrån vad respondenterna svarade, vilket medför att det blir 

tydligare och lättare för läsaren att följa vår diskussion. 

 

2.8 Reliabilitet 

Inledningsvis förklarar Merriam (1998) att reliabilitet skildrar tillförlitligheten av 

metoden, vilket avgör om undersökningsresultatet kan rekapituleras av ytterligare 

forskare vid en annan tidpunkt. Patel och Davidson (2011) påpekar att om 

undersökningen görs på ett tillförlitligt sätt innebär det reliabilitet. Båda författarna 

Patel och Davidson (2011) samt Denscombe (2009) fastslår att tillförlitlighet är ett 

annat ord för reliabilitet. Det vill säga att pålitligheten av resultatet i en studie bidrar till 

att det finns en möjlighet att studien görs om på nytt med liknande resultat. Vidare anser 

Yin (2007) att det är essentiellt med reliabilitet, eftersom det reducerar studiens brister 

och forskare bör sträva efter ett resultat som kan uppnås vid en annan tidpunkt. Det 

bedöms vara komplicerat med reliabilitet inom kvalitativ forskning, eftersom 

respondenternas synvinkel och interpretationer formar resultatet. Vidare förklarar 

författaren att forskare vid liknande studier bör ha i åtanke att förutsättningar och 

samhället ständigt utvecklas och förändras. Utfallet av respondenternas tolkningar, 

synvinklar och åsikter kommer att skiljas åt, vilket medför att intervjun inte kommer att 

utföras på liknande sätt vid en upprepning. Slutligen betonar författaren att forskarens 

precision vid bearbetningen av data samt hur mätningarna realiseras fastställer 

reliabiliteten. Mätning av ett och samma fenomen som ger samma resultat genererar hög 

reliabilitet. I vår uppsats har vi bifogat vår intervjuguide som har använts vid våra 

intervjuer med respondenterna. Framtida forskare kan använda sig av vår intervjuguide 

och skulle de få liknande utfall som vår studie, stärks reliabiliteten. Under uppsatsens 

gång har noggrannhet varit i fokus ihop med kontinuerlig granskning av befintlig teori 

samt ett analyserande förhållningssätt. 

 

2.9 Validitet 

Merriam (1998) menar att validitet är grunden för hur tillförlitlig en studie blir och Yin 

(2007) betonar att om slutsatserna vid en fallstudie är hållbara och korrekta, hanteras 

den interna validiteten. Den interna validiteten refererar enligt Merriam (1998) och Veal 

(2011) till sambandet mellan undersökning och verklighet För att få korrekta slutsatser, 
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bör fallstudier analyseras. Bryman och Bell (2013) och Veal (2011) klargör att vid 

kvalitativa studier är den interna validiteten hög. 

 

Merriman (1998) redogör för att extern validitet avser hur resultatet av en studie kan 

appliceras på andra liknande situationer vilket bildar en generell bild av resultatet. 

Vidare medger Yin (2007) att en svag generalisering konstrueras till följd av att 

fallstudier kritiseras allt mer. Författaren fortsätter betona i enlighet med Merriam 

(1998), att en mångfald av respondenter skapar ett bättre resultat och intensifierar den 

externa validiteten. Bryman och Bell (2005) och Patel och Davidson (2011) konstaterar 

att forskare måste veta att det som undersöks i en studie är det som från början var syftet 

att undersöka. Validiteten reflekterar enligt Denscombe (2009) om forskningsdata är 

trovärdig, uppnår syftet samt besvarar frågeställningar. Vidare medger Glenn (2010) att 

validitet ska verifiera om data som samlats in i själva verket mäter det som forskaren 

hävdar att den ska göra. 

 

Andersen (1998) förklarar att giltighet och relevans är två begrepp som återfinns inom 

validitetsbegreppet, relevans förklarar att problemformuleringen grundar sig i empiri 

och relevant teori. Giltighet däremot, förklarar om det finns någon tydlig koppling 

mellan den empiriska insamlingen och den teoretiska referensramen. Avslutningsvis 

betonar Bryman och Bell (2005) att begreppen bör anpassas vid en kvalitativ metod. 

Det är svårt att göra om en undersökning på nytt och förvänta sig liknande resultat då 

samhället är i ständig utveckling, med det sagt, framhåller författarna två begrepp att 

förhålla sig till, äkthet och trovärdighet. Trovärdigheten och äktheten i en studie ökar 

med hjälp av en utförligt beskriven kunskapsprocess samt genom att skildra den sociala 

verkligheten på flera olika sätt. Vår uppsats består av flertalet olika respondenter som 

besitter olika kunskaper samt verkar inom olika fält i modebranschen, det medför att de 

har olika synvinklar som således intensifierar vår externa validitet. Vidare kommer vi 

även utnyttja empiriskt material för att säkerställa att slutsatserna i vår uppsats är i 

synergi med verkligheten. 

 

2.10 Kunskapsprocessen 

Kärnpunkterna i vår uppsats har varit ekologiska kläder, fast fashion, trender och mode. 

Fenomenet fast fashion har idag ett stort fokus inom klädbranschen, det är väldiskuterat 
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men också oerhört svårt att precisera. Efter många diskussioner blev det för oss givet att 

välja inriktning och ämne, med tanke på den ständiga modeutvecklingen och det 

växande miljöfokuset i dagens samhälle. Under arbetets gång har vårt syfte och 

forskningsfråga hjälpt oss att hålla en röd tråd genom hela arbetet och medfört stor hjälp 

vid utformningen av vår intervjuguide. Det inledande kapitlet skrevs i samband med vår 

sökning efter teoretiskt material. Vi har i bakgrunden en övergripande och generell 

diskussion om våra nyckelord, som sedan trattas ned i problemdiskussionen. Den första 

kontakten med respondenten kan enligt Esiasson, Oscarsson och Wängnerud (2012) ske 

via telefon, brev eller e-mail, dock poängterar författarna att det tydligt ska framgå vem 

som är forskaren i studien. Det första steget vi tog med våra respondenter var att skicka 

iväg ett e-mail där vi presenterade oss själva och syftet med studien. Till följd av det 

genomtänkta valet av våra respondenter gav de oss en bred bild av nyckelorden och 

tillför vår studie med relevant empiri. 

 

Vår intervjuguide och våra intervjufrågor har varit utförliga samt i synergi med vårt 

syfte och teoretiska referensram, vilket således också hjälpt oss att få betydelsefull data 

från våra respondenter. Våra respondenter kunde fritt reflektera över begreppen och 

studiens ämne eftersom våra intervjufrågor var öppna. Respondenterna har berikat oss 

med synpunkter och åsikter om begreppen fast fashion och ekologiska kläder, samt 

skapat en argumentation i studiens empiriska och teoretiska analys. Vi valde även att 

analysera trender och mode för att få en ingående förståelse för uppsatsens ämne. Ett 

strategiskt val av oss var att transkribera intervjuerna direkt efter att de hade ägt rum för 

att lättare upptäcka oklarheter och snabbare korrigera missförstånd och feltolkningar. Vi 

fick med hjälp av transkriberingen en översikt över den data som användes i vårt 

analyskapitel samt bidrog det till en naturlig jämförelse mellan respondenternas svar. 

 

Sohlberg och Sohlberg (2013) hävdar att alla forskare förhåller sig till material och text 

som sedan måste bearbetas och analyseras oavsett forskningsmetod. Vidare betonar 

författarna att det emellanåt är svårt att tolka sociala samt kulturella traditioner, material 

och text. Enligt Repstad (2007) måste teori associeras med den insamlade data, eftersom 

data måste tolkas och inte kan representera sig självt. Vi har i den empiriska och 

teoretiska analysen dragit kopplingar, analyserat empirin samt uppmärksammat 

olikheter och likheter från våra fynd. Vårt syfte och forskningsfråga har besvarats i 
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uppsatsens sista kapitel, baserade på våra tolkningar utifrån det resultat som 

framkommit i den empiriska analysen. 

 

2.11 Metodkritik  

På grund av den geografiska spridningen av våra respondenter, var det inte möjligt att 

föra personliga intervjuer med samtliga. Istället fick vi utföra intervjuer via telefon, 

Skype och e-post. Andersen (2012) förklarar att det negativa med telefonintervjuer är att 

intervjuaren inte kan se respondentens ansiktsuttryck och kroppsspråk, utan kan endast 

utgå från den muntliga dialogen. Det uppstod inte några komplikationer när vi 

genomförde telefon- och Skypeintervjerna, däremot hade vi i åtanke att försöka få våra 

respondenter att känna sig bekväma under samtalet. Som tidigare nämnt, har vi haft 

kontakt med två av våra respondenter via e-post, detta var något vi helst ville undvika 

på grund av att denna typ av intervju inte anses som lika trovärdig. Återigen, var vi 

bekanta med en av respondenterna vilket medförde att vi kände ett stort förtroende för 

denna personen. Vi ansåg att respondenternas erfarenheter och yrkeskunskaper var 

betydelsefulla för vår studie, därmed valde vi att behålla våra respondenter som kunde 

ställa upp via e-post och telefonintervju. Skype ansåg vi vara en bättre intervjumetod än 

en e-post och telefonintervju då vi fick möjligheten att bland annat observera 

respondentens ansiktsuttryck, vilket skapade ett gott intryck samt var mer personligt. 
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3 Teoretisk referensram 

______________________________________________________________________ 

I teorikapitlet lyfter vi fram de teorier som vi anser vara väsentliga för vår studie. Vi 

inleder med att presentera begreppet fast fashion. Vidare presenteras trender och mode, 

avslutningsvis ekologiska kläder. Våra fyra valda ämnen som behandlas anser vi lägger 

grunden till den empiriska och teoretiska analysen samt ger läsaren en djupare 

förståelse inom respektive ämne. 

______________________________________________________________________ 

 

3.1 Fast fashion 

”Fast fashion describes the retail strategy of adapting merchandise assortment to 

current and emerging trends as quickly and effectively as possible” (Sull och Turconi, 

2008:6) 

 

3.1.1 Fast fashion som koncept 

Bhardwaj och Fairhurst (2010) förklarar att fenomenet fast fashion i dagsläget har blivit 

en essentiell aspekt bland konsumenterna. En bidragande faktor till detta, är att med 

tiden har konsumentmönstret förändrats och konsumentmarknaden blivit splittrad. Sull 

och Turconi (2008) konstaterar att de traditionella återförsäljarna har svårt att 

konkurrera mot konceptet fast fashion konstaterar. Ett klädesplaggs livslängd har gått 

från månader till veckor på grund av den snabba trendskiftningen. Däremot betonar 

författarna att fenomenet är drömmen för modemedvetna konsumenter. 

 

Hines och Bruce (2007) skriver att fast fashion konceptet innefattar kläder som säljs 

billigt med låg kvalitet. Författarna förklarar vidare att fast fashion konceptet inte är en 

hållbar affärsmodell. Barnes och Lea– Greenwood (2010) redogör för att fast fashion 

medför korta ledtider, effektivisering av produktionen samt mindre kostnader för ett 

företag. Syftet med konceptet är att leverera de senaste trenderna till butiker så snabbt 

som möjligt. Bruce och Daly (2006) förklarar att ett fast fashion företag inspireras av 

high fashion, men med en egen prägel på kollektionerna. 

 

Levy och Weitz (2012) förklarar att om det sker svårigheter i produktionen för ett fast 

fashion företag går det snabbt att åtgärda, eftersom företaget producerar mindre 
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kvantiteter av produkterna. Vidare belyser författarna att fast fashion företag har en 

förmåga att leverera nya trendiga kläder till butiken flera gånger i veckan, jämfört med 

de traditionella företagen där det tar betydligt längre tid att få kläderna till butiken. 

Black (2008) skriver att klädesplagg från ett fast fashion företag ses som slit-och-släng 

kläder, vilket betyder att plagget endast använts ett fåtal gånger innan det slängs. På 

grund av att konsumenter ständigt köper nya kläder för att följa de senaste trenderna 

skapas det en överkonsumtion av kläder. Joy, Sherry, Venkatesh, Wang och Chan 

(2012) förklarar att fast fashion företag själva berättat att kläderna de tillverkar har en 

livslängd på cirka tio tvättar innan plagget har förlorat sitt värde. Enligt Sull och 

Turconi (2008) tar fast fashion kedjor numera över marknadsandelar från de 

traditionella kedjorna och fast fashion företag växer fortare än modeindustrin i sin 

helhet. Företag som förändrat modeindustrin är H&M, Zara, Benetton och Topshop, 

som alla arbetar utifrån ett fast fashion koncept. 

 

Krajewski, Ritzman och Malhotra (2002) menar att fast fashion konceptet har 

konkurrerat ut det traditionella synsättet, den så kallade push strategin, där det är 

designer som ska förutse vad som är trendigt och modernt. Istället använder sig fast 

fashion företag av pull strategin, där detaljister reagerar på de senaste trenderna och 

arbetar för att leverera trendiga kläder på några få veckor till butiker. Vidare förklarar 

författarna att denna strategin har medfört att företag kan leverera vad kunder efterfrågar 

desto snabbare. Det är vanligt förekommande att företag med noggranna produktflöden 

av standardiserade produkter föredrar pull strategin, eftersom företaget får bättre 

kontroll av deras inventarier och produktionen. Enligt Bruce och Daly (2006) är tiden en 

konkurrensfaktor och avgörande för att skapa bättre marknadspositioner inom fast 

fashion industrin. Ellström (1996) menar att konsumenter vill ha tillgång till de senaste 

trenderna som visas på modevisningarna. Barnes och Lea–Greenwood (2010) påstår att 

fast fashion företag att inspireras av modevisningar. Det är också förekommande att 

kändisar och bloggare inspirerar företagen, eftersom de anses vara trendsättare. Ellström 

(1996) styrker det Barnes och Lea–Greenwood (2010) redogör för och tillägger att 

kunder strävar efter att efterlikna nämnda influenser. 

 

Enligt Hemphill och Suk (2009) finns det två olika fast fashion kedjor, de som kopierar 

och de som skapar sin egen design. De fast fashion företag som kopierar gör det från de 
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stora modehusen, detta hindrar tillkomsten av nytänkande. Författarna poängterar att 

detta medför att företagen följer de aktuella trenderna men erbjuder konsumenterna ett 

billigare pris än de dyra modehusen. Fast fashion företag som skapar sin egen design 

inspireras ofta av de större modehusen, men de sätter sin egen prägel på plaggen. Bruce 

och Daly (2006) förklarar att ett fast fashion företags mål är att leverera kläder till 

butiken så snabbt som möjligt. Vidare poängterar författarna att det har skapats fler 

säsonger, därmed måste kollektionerna prioriteras eftersom att det tar tid. Beslut inom 

fast fashion företag grundar sig på hur tidigare kollektioner har sålt. Planeringsprocesser 

prioriteras inte på samma sätt som förr, eftersom trender numera förändras snabbare. 

Enligt Sull och Turcano (2008) har fast fashion företag cirka 16% större vinstmarginal 

gentemot det traditionella butikskonceptet som har cirka 7% vinstmarginal. Fast fashion 

företag har större vinstmarginal tack vare korta ledtider, låga produktionskostnader samt 

att de kontinuerligt erbjuder konsumenter de senaste trenderna. 

 

3.1.2 Kläders korta värde 

Bruce och Daly (2006) förklarar att produktionsprocessen har förändrats för de företag 

som utgår från fast fashion konceptet. Förr var det förekommande att textilproduktionen 

för ett fast fashion företag fanns i Kina. Däremot var ledtiderna alldeles för lång, cirka 

22 dagar, vilket medförde att produktionen behövde finnas närmare det centrala lagret. 

Vidare förklaras det att Zara är ett fast fashion företag som förflyttat sin produktion 

närmare sitt lager, vilket har lett till att de kan leverera de senaste trenderna på ännu 

kortare tid. Det är numera vanligt för ett fast fashion företag att ha sina 

textilproduktioner i bland annat Östeuropa, Turkiet eller Indien. Slutligen framhåller 

författarna att dessa länder har korta ledtider, oftast bara på några dagar. Tack vare detta 

kan fast fashion företag massproducera nya produkter snabbt och leverera trendiga 

kläder till butikerna på ett produktivt sätt. 

 

Sull och Turconi (2008) skriver att fast fashion konceptet har bidragit till att det skett en 

stor förändring i modeindustrin. Förr var det de exklusiva modehusen som bestämde 

vad som var trendigt inom klädbranschen och det var på så sätt som modeindustrin 

följde trenderna. Barnes och Lea-Greenwood (2006) redogör för att det traditionella 

synsättet för mode styrdes av bestämda datum för när de nya trenderna skulle lanseras 

till butikerna. Sull och Turconi (2008) konstaterar att fast fashion företag har förändrat 
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den traditionella synen på hur trender skapas, numera är det detaljhandeln som skapar 

trender. Byun och Sternquist (2008) förklarar att fast fashion konceptet utgår från en 

kortare produktionscykel, vilket en konkurrensfördel. Det bidrar till att företag kan 

reagerar på de nya trenderna på ett effektivt sätt. Författarna menar att trendiga kläder i 

ett fast fashion företag har en kort livstid och blir snabbt omoderna på marknaden. 

Higham (2009) redogör för att butiker kontinuerligt erbjuder kunden nya trender, vilket 

bidrar till att en trend snabbt försvinner på marknaden och byts ut mot en ny trend. 

Bruce och Daly (2006) medger att genom att kombinera lågkostnadsproduktion och en 

effektiv logistik, kan fast fashion företag leverera snabba påfyllningar av kläder och 

nyheter veckovis. 

 

3.2 Trender 

3.2.1 Olika typer av trender 

Lindkvist (2010) förklarar att konsumenter på senare tid har fått enklare tillgång till 

information via olika mediekanaler, vilket har påverkat användningen av begreppen 

trendig samt trend avsevärt. Hines och Bruce (2007) förklarar att begreppet modetrend 

avser en sammansättning av modeprodukter vilka alla är säsongsrelaterade, samt avser 

aspekter som utseende. Enligt Lindkvist (2010) är mikro-, makro- och megatrender tre 

olika typer av trender. Mikrotrender har en varaktighet på cirka ett till fem år samt att 

dessa trender kan kallas för modetrender. Fortsättningsvis framhäver författaren även att 

det är denna typ av trend som influerar vad människor klär sig i. Higham (2009) 

förklarar att mikrotrender är trender som påverkat ytterst få konsumenter. Däremot är 

mikrotrender större än makrotrender men varar under en kortare period, vilket definieras 

som modefluga. Solomon och Rabolt (2007) hävdar att det inte är enkelt att identifiera 

om en stil är en trend eller modefluga, däremot påstår författarna att det är tiden som 

avgör detta. Den mest kraftfulla trenden är enligt Higham (2009) makrotrenden, denna 

trend når ut till en större och bredare marknad. Makrotrenden kan förklaras som en 

summering av mikrotrenderna. Enligt Lindkvist (2010) innefattar makrotrender en 

påverkan på politiska- och ekonomiska förändringar samt har en varaktighet på cirka ett 

till två årtionden. Vidare förklarar författaren att den sista typen av trender är 

megatrender, dessa innefattar djupa samhällsförändringar och varar i minst två 

decennier. 
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Solomon och Rabolt (2007) menar att det är en stor fördel för företag att lyckas 

identifiera vilka trenderna är, utifrån konsumenternas efterfrågan och behov. 

Anledningen till detta är för att inte producera produkter som inte tilltalar någon, samt 

för att minimera risken att företag fastnar i deras produkttillverkning. Modemedvetna 

konsumenter enligt Lantz (2013), är sådana som skapar trender och det är tack vare 

dessa som trender uppstår. Solomon och Rabolt (2007) förklarar att trender kan ses som 

säsongsbaserade inriktningar inom mode som varar under en viss tidsepok. Higham 

(2009) påstår att det är viktigt att lyckas förstå kundernas syn på vad trender är, då 

trender har varit dominerande under en väldigt lång tid på modemarknaden. 

 

3.2.2 Trenders spridning 

Barnes och Lea-Greenwood (2010) påstår att trender enbart är aktuella på marknaden 

och hos konsumenterna under en viss period, det är dess livscykel som avgör hur länge 

trenden är aktuell. Nya trender uppstår enligt Levy och Weitz (2012) av tidigare 

användare (eng. early adopters) som sedan sprider trenderna via sociala medier och 

liknande plattformar. Författarna menar att via spridningen som uppstår, skapas 

uppmärksamhet och på så sätt bidrar den även till att produkterna får större 

tillgänglighet i butikerna. Det tar olika lång tid för en trend att sprida sig, tiden varierar 

beroende på hur den nya trenden skiljer sig från den aktuella trenden. Hemphill och Suk 

(2009) hävdar att för att den nya trenden ska kunna få en genomslagskraft på 

marknaden, måste den tilltala konsumenterna något unikt och nytt. I synnerhet då den 

nya trenden konkurrerar med befintliga kläder och produkter. Enligt Levy och Weitz 

(2012) är det även viktigt att de nya trenderna är i symbios med existerande beteenden, 

värderingar och normer i samhället. Om detta inte fungerar, kommer trendens 

frammarsch samt anhängare fallera på marknaden. Hemphill och Suk (2009) konstaterar 

att om en designer producerar mängder av ett visst plagg med ett specifikt mönster, 

kommer detta mönster igenkännas av konsumenter och på så sätt förknippas till en 

trend. Fortsättningsvis förklarar författarna att när konsumenterna sedan hittar liknande 

mönster i butikerna, har trenden lyckats få en genomslagskraft på marknaden. 

 

Levy och Weitz (2012) förklarar att trender används av konsumenter för att de 

framkallar en känsla av individualitet. Däremot tillägger Lantz (2013) att det finns 

individer som inte vet vilken stil de har, författaren menar att det är dessa individer som 
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går att påverka desto mer gällande hur de ska klä sig. Levy och Weitz (2012) förklarar 

för att konsumenter ska kunna anamma trender i sin livsstil, är det viktigt att trenderna 

är enkla att använda. Fortsättningsvis poängterar författarna att trenderna når sin 

mättnad på marknaden när de når högsta steget av social acceptans. Det är 

konsumenterna som avgör att antingen acceptera trenden eller också ignorera den, 

skulle ignorans ske, har trenden blivit tröttsam på marknaden och slutar att verka. 

Författarna tillägger även att när konsumenter väljer att adoptera trenden, behövs inte 

lika stor ansträngning för att göra den unik, det är då som den nya trenden träder kraft 

på marknaden. 

 

Enligt Lantz (2013) är bloggare, stylister och modefotografer influensrika källor till att 

nya trender uppstår och får tillträda på modemarknaden. Higham (2009) konstaterar att 

trender kan ses både som positiva och negativa, det är enligt författaren konsumenterna 

som avgör detta i första hand. Lindkvist (2010) menar att det går att förutse och 

upptäcka trender genom att ifrågasätta sig själv vad som är aktuellt runt om i världen. 

Lantz (2013) påstår att det är utifrån människors egna preferenser, stilar och smak som 

en produkt köps och inte utifrån den rådande trenden. En trend anammas enligt 

författaren omedvetet, det vill säga att människor köper det som faller de i smaken. 

Avslutningsvis förklarar författaren att människans sociala status, klass och tillhörighet 

har stor inverkan på hur trender följs. 

 

3.3 Mode 

3.3.1  Modemarknaden 

Wolfe (2006) hävdar att mode är komplext, vilket gör att det är svårt att precisera 

eftersom betydelsen varierar från individ till individ. Författaren San Martín (2009) 

redogör också att mode är svårdefinierat eftersom det kan ses ur flera olika perspektiv 

som kulturellt, ekonomiskt, historiskt och psykologiskt. Mode förändras i synergi med 

samhället och innebörden är olika bland perspektiven. Hedén och McAndrew (2005) 

instämmer att den konstanta variationen av trender utmärker modets betydelse, 

Holmberg (2008) framhåller att den ständiga förändringsprocessen karakteriserar mode. 

Christopher, Lawson och Peck (2004) menar att mode generellt innefattar en marknad 

eller en produkt, där stil attribut som är centrala vanligtvis blir kortvariga. Enligt Levy 

och Weitz (2012) är mode ett beteende eller en produkt som större delen av 
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populationen anammat och accepterat för en given plats och tid. Följaktligen antyder 

Jones (2010) att mode är något som berör alla, vilket medför att det är ett socialt 

begrepp. Fredriksson (2012) skriver att mode är fängslande och intressant som i sin tur 

skapar en dragningskraft till sig. Mode möjliggör för individer att experimentera, 

kopiera och imitera olika uttryck och stilar. Dessutom antyder Levy och Weitz (2012) 

att individer kan förbättra sin självbild, förändra sitt utseende, utveckla sin identitet och 

tillfredsställa sina praktiska samt emotionella behov genom mode. 

 

Enligt Wolfe (2006) är modebranschen ett system där en kombination av individuell 

kreativitet och originella idéer genererar lönsamhet. Christopher et al. (2004) menar att 

kraven på modemarknaden är framstående och den signifikanta divergensen inom mode 

mellan länder och regioner börjar bli diffus. Fortsättningsvis klargör Jones (2010) och 

Christopher et al. (2004) att modeindustrin kontinuerligt förändras, därför är det även 

essentiellt att aktörer är ledande på marknaden med de aktuella trenderna. Wolfe (2006) 

instämmer med föregående författare och betonar att mode är ett fenomen som konstant 

varierar. Jackson och Shaw (2006) fastslår att sambandet mellan kändisar och 

populärkulturen är viktiga element som influerar modeindustrin. 

 

Bhardwaj och Fairhurst (2010) hävdar att återförsäljare tvingats bli mer 

anpassningsbara i kvalitet och i produktens design till följd av den reformerade 

dynamiken i modebranschen. Under 1980-talet hade modekalendern huvudsakligen 

utgångspunkt från säsongerna vår/sommar och höst/vinter, där modevisningar och 

tygutställningar la grunden för modet. Fortsättningsvis förklarar författarna att 

återförsäljare under 1990-talet började koncentrera sig på ett kompletterande sortiment 

och produkter för att snabbare reagera på de aktuella modetrenderna. Författarna skriver 

vidare att företag utökade sortimentet av kläder genom att tillägga fler faser till 

säsongerna i modekalendern. Förändringen bidrog således till att leverantörer var under 

press att distribuera kläder med reducerade ledtider, till högre modegrad och i mindre 

partier. 

 

Modevaror är enligt Hedén och McAndrew (2005) produkter som har en begränsad 

livslängd, men att tillverka, distribuera och utveckla dessa tar betydligt lång tid. De fyra 

karaktärsdragen som nuvarande dominerar modemarknaden beskrivs av Christopher et 
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al. (2004) som många impulsköp. Konsumenten skapar ett behov och stimuleras till köp 

först vid köptillfället, där fattas även köpbeslutet. För det andra, hög flyktighet, 

efterfrågan på modeprodukter influeras från många olika håll. Påverkan kan komma 

från filmer, popstjärnor, väder och media. För det tredje innebär låg förutsägbarhet 

enligt författarna att den totala efterfrågan inför kommande säsong är svår att förutse på 

grund av den höga flyktigheten. För det fjärde, korta livscykler, detta karaktäriserar 

modeprodukter som är utformade för en aktuell tid och plats. 

 

Hedén och McAndrew (2005) hävdar att det är essentiellt att företag levererar samt 

svarar på modemarknadens efterfrågan, eftersom dessa produkter har en kortare 

livscykel. Begreppet just-in-time karakteriserar modeprodukter, av den anledningen är 

det ytterst viktigt att rätt produkter levereras i rätt tid till återförsäljare för att generera 

lönsamhet. Det medför att företag måste förutspå färger, silhuetter, modeller och snitt 

inför kommande säsonger. Författarna klargör vidare att prisnedsättningar och reor är 

resultatet av felbedömningar i modevärlden. Hines och Bruce (2007) förklarar att den 

aktuella modemarknaden är oerhört uppdelad. Under en säsong finns det en uppsjö av 

olika produkter och färger för att tillgodose den stora populationen. Christpher et al. 

(2004) belyser att en anledning till varför återförsäljare kompletterar antalet faser i sitt 

sortimentet är på grund av den rådande konkurrensen inom modemarknaden. Lantz 

(2013) konstaterar att fenomenet fast fashion är utfallet från modeindustrins utveckling 

under de senaste decennierna. Massmodekedjorna har på ett effektivare sätt hanterat 

distributionsbearbetning och inköp, vilket har medfört att produkterna levereras till 

butiker på ett snabbare vis.   

 

3.3.2 Kläder som modeprodukter 

Kläder har enligt Lantz (2013) används som ett sätt att uttrycka sin tillhörighet på. Förr i 

tiden kunde kläder urskilja vilken klass människor tillhörde och under historiens gång 

har klädvanor förändrats drastiskt. Holmberg (2008) menar att synen på ett klädesplaggs 

färg, form och material har förändrats och tidigare fanns en tydligare differens mellan 

klasserna. Levy och Weitz (2012) förklarar att människor konstruerar sin egen identitet 

med hjälp av kläder och stilar, dessa skiftar i sin tur beroende på om individen ska gå 

till jobbet, på stan eller till skolan. Mode har därmed genom åren förknippats med 

utmärkande roller och livsstilar som människor influeras av. Hines och Bruce (2007) 
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framhäver att klädstilar och mode inspireras av visuella format, det vill säga personliga 

möten, bilder och filmer. Författarna hävdar att modekunder har blivit ”konsumenter av 

illusion”, i och med att internet medför att bilder kan spridas världen över 

ögonblickligen. I dagens samhälle har visuella bilder på kläder en signifikant betydelse. 

 

3.4 Ekologiska kläder 

3.4.1 Organisk bomull 

Lin och Chang (2012) förklarar att det i dagsläget finns ett stort utbud av miljövänliga, 

hållbara och gröna produkter. De gröna produkterna är tillverkade av återvunnet 

biologiskt nedbrytbart material samt utan kemiska och giftiga ämnen, till skillnad från 

de vanliga produkterna som är producerade konventionellt. 

 

Niniimäki (2009) hävdar att plagg som är tillverkade av återvunnet material eller 

textilier som är tillverkade under goda etiska arbetsförhållanden i produktionssystemet 

och har en liten påverkan på miljön, kan definieras som ekologiska kläder. Rieple och 

Singh (2010) konstaterar att fram till i början på 1900-talet odlades grödor och bomull 

under enkla ekologiska former. Det är på grund av påtryckningar från marknaden, 

efterfrågan hos konsumenterna och i takt med industrialiseringen som den perfekta 

bomullen framställdes. Meyer och Hohmann (2000) förklarar att detta i sin tur bidrog 

till att den nya massproduktionen krävde konstgödsel, bekämpningsmedel och 

genomodifierade bomullsfrön. Vidare förklarar författarna att bomullsbönderna 

hamnade i ekonomisk kris eftersom bekämpningsmedel och konstgödsel krävdes i 

produktionen samt att det var väldigt kostnadskrävande. 

 

Vidare förklarar Meyer och Hohmann (2000) att bomullen är en ekonomisk viktig 

handelsvara och hör till en av de viktigaste textilfibrerna i världen. Det är över 200 

miljoner människor i över 90 länder som idag har arbete tack vare bomullsbranschen. 

Nackdelen med bomullen är dels all bekämpningsmedel som krävs och dels den stora 

mängd vatten och energi som monoodlingarna kräver. Dessvärre har detta bidragit till 

vattenbrist, minskad biologisk mångfald samt till erosion. Rieple och Singh (2010) 

förklarar dock, sett till den totala klädmarknaden i världen, representerar den organiska 

bomullen endast 0,1%. Vidare konstaterar författarna att kemiskt framställda skördar 

fick konsekvenser i form av miljöproblem och sociala kostnader. När allmänheten 
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uppmärksammade dessa konsekvenser, kom den första lagstadgade regeln om 

förbrukningen av bekämpningsmedel år 1985. Det är tack vare denna lag som 

ekologiska bomullsodlingar började framställas, det vill säga den organiska bomullen. 

Vidare förklarar författarna att det även tillkommit certifikat som försäkrar att bomullen 

är organiskt framtagen. 

 

3.4.2 Ekologiska kläders framväxt 

Författarna Rieple och Singh (2010) samt Meyer och Hohmann (2000) förklarar att i 

takt med att organisk bomull började framställas, började även allt fler nystartade- och 

nytänkande företag se en potentiell marknad för ekologiska kläder. År 1992 lanserades 

de första ekologiskt framställda designerplaggen som bidrog till att den organiska 

trenden bland kläder tog en ny form. Däremot förklarar författarna Rieple och Singh 

(2010) att trenden dessvärre inte varade länge, vilket fick negativa konsekvenser som att 

försäljningen sjönk, vilket i sin tur bidrog till att 50% av produktionen minskade. 

Konsumenterna fick upp ögonen för miljömedvetenhet men det var enbart ett mindre 

segment av konsumenterna som var miljöengagerade och handlade ekologiska kläder.  

 

Rieple och Singh (2010) förklarar att det var under 2000-talet som hållbara och 

ekologiska produkter blev aktuella på marknaden igen. Detta berodde på att kvaliteten, 

designen samt de breda valmöjligheterna av ekologiska kläder har utvecklats under 

åren. Vidare förklarar författarna att det är på senare år som efterfrågan av ekologiska 

kläder har ökat, tack vare att stora klädföretag har börjat marknadsföra sina ekologiska 

kläder desto mer. Sjöden (2010) klargör att varumärket Filippa K har fått en av sina 

kollektioner Svanenmärkt, samt att H&M lanserade sin ekologiska kollektion ”Green 

Garden” våren 2010. Fast fashion företaget H&M framhäver tydligt vilka produkter i 

deras sortiment som producerats ekologiskt. Vidare belyser författaren att KappAhl 

också miljömedvetna kollektioner i sitt sortiment, däremot läggs inget krut på att 

upplysa konsumenter om dessa plagg och produkter.  

 

Rieple och Singh (2010) menar att hållbarhetsproblemen blev något konsumenter inte 

längre kunde förbise, då spridningen tack vare media fick stor genomslagskraft på den 

politiska agendan. Det var tack vare media som hållbarhetsproblemen fick en spridning 

bland allmänheten. Meyer och Hohmann (2000) förklarar även att miljöforskare, 



 

 

 

29 
 

miljöorganisationer, vetenskapliga institutioner samt andra företag började stödja den 

organiska bomullen, framför den konventionellt odlade. De som väljer att odla 

ekologisk bomull, har även stor kunskap och förståelse för det ekologiska systemet. 

Vidare belyser författarna att arbetarna har ersatt konstgödning, genmodifierade frön 

och bekämpningsmedel med naturliga och biologiska ämnen för att skydda skördarna. 

Desto mindre monoodlingar som används, desto bättre är det för ekosystemet. 

 

Mora och Rocamora (2015) framhäver att hållbart mode karakteriseras av autenticitet, 

det vill säga den etiska symbolismen och tillverkningsprocessen av plagget. 

Klädesplagg som värnar om miljön och är tillverkade i naturligt material är något som 

dagens konsumenter börjar föredra mer och mer. Enligt Chan och Wong (2012) är 

hållbart mode de kläder som maximerar nytta för samhället och människorna samt 

produceras för att minimera en negativ miljöpåverkan. Lundblad och Davies (2016) 

menar att termerna organiskt, ekologiskt och fairtrade förknippas med hållbart mode. 

Niinimäki (2010) medger att motivationen att agera miljövänligt påverkar köp av 

hållbart mode. Det finns ytterligare två nyckelfaktorer som influerar köp av ekologiska 

kläder, det är kvalitet och design. Författaren menar att det finns ett sämre utbud av 

ekologiska kläder eftersom plaggen inte anses vara trendiga eller attraktiva. 

Försäljningen av konventionella modeprodukter dominerar därmed dagens 

modemarknad och den främsta anledningen till detta är det höga priset på de ekologiska 

kläderna. Författaren påpekar vidare att trender styr modemarknaden och att socialt 

ansvarstagande, i synnerhet den ekologiska aspekten, bara ger konsumenten ett 

mervärde. Beard (2008) fastslår att den ekologiska utvecklingen på modemarknaden 

står inför en enorm utmaning. 

 

3.4.3 Uppfattningar gällande ekologiskt mode 

Joergens (2006) menar att ekologiska kläder ses som fula och dyra, vilket har bidragit 

till att kunder inte haft någon möjlighet till att handla trendiga ekologiska kläder. Det är 

inte tillräckligt att kläderna är hållbara utan de måste även vara trendiga och moderna, 

för att konsumenter ska handla kläderna. Författaren förklarar vidare att ekologiska 

kläder inte kommer tilltala konsumenters behov om kläderna inte är trendiga, vilket 

även Beard (2008) och Persson och Hemberg (2010) styrker. Joergens (2006) skriver att 

plaggets utseende, hur behagligt materialet är och form är aspekter som konsumenter 
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värderar när de handlar och inte hur miljön påverkas. Niinimäki (2010) medger att 

klädindustrin styrs av trender framför den ekologiska aspekten. Beard (2008) och 

Joergens (2006) skriver att ekologiska kläder främst förknippas med basplagg. 

Författarna menar även att det finns mer alternativ av ekologiska kläder på internet än i 

butiker. Det kan vara svårt att urskilja de ekologiska kläderna från konventionella 

kläder. Det blir således svårt för konsumenter att se skillnad på kvalitet mellan de 

ekologiska kläderna och konventionella kläderna. Niinimäki (2010) påpekar att det 

skulle vara betydelsefullt för företag att ta hjälp av konsumenter när ekologiska plagg 

designas, genom denna process tror författaren att kläderna skulle bli mer attraktiva och 

trendiga. Cervellon och Wernerfelt (2012) medger att företag som tillverkar hållbara 

kläder måste fokusera mer på mode än på hållbarhet. Författarna påstår att konsumenter 

efterfrågar mode som är hållbart snarare än hållbara kläder som är moderiktiga. Persson 

och Hemberg (2010) hävdar att ekologiska kläder börjar bli mer trendiga och moderna. 

 

Carrigan och Attalla (2001) konstaterar att konsumenter inte kommer börja handla 

ekologiska kläder förrän det sker en förändring i pris och inte heller förrän plaggen blir 

lättillgängliga. Yan, Hyllegard och Blaesi (2012) samt Joergens (2006) medger att pris 

är en avgörande faktor när det kommer till konsumtion av kläder. Johansson (2007) 

instämmer till detta påstående och menar att det inte är många konsumenter som väljer 

att betala ett högre pris för kläder, vilket de flesta ekologiska kläder har. Det höga priset 

samt att kläderna ses som omoderna är en bidragande faktor till att konsumenter inte 

handlar ekologiska kläder. Niinimäki (2010) skriver att eftersom klädindustrin erbjuder 

kläder till ett lågt pris bidrar det till att konsumenter inte tänker från ett hållbart 

perspektiv när de shoppar. För att lyckas minska överkonsumtionen av kläder bör 

konsumenter köpa kläder av hög kvalitet och inte slit-och-släng plagg. Minney (2011) 

instämmer och anser att kläder bör användas under en längre tid, därför är det viktigt att 

människor börja köpa ekologiska kläder. Fletcher (2008) menar att genom att göra 

ekologiska plagg mer trendiga och moderiktiga, kommer konsumenter se det positiva 

med att handla ekologiska kläder. 

 

Joergens (2006) förklarar att konsumenter av den yngre generationen, trots 

medvetenheten kring ekologiskt mode, inte väljer att köpa ekologiska produkter. Pris 

och efterfrågan styr konsumenternas val av produkter, den visuella aspekten på plaggen 
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har även en betydande roll. Meyer (2001) menar att ekologiska kläder anses ha dåligt 

utbud, vara dyra, färglösa och formlösa, detta kan kan vara den primära orsaken till 

varför dessa kläder inte har lika stor efterfrågan som de konventionella. Söderbaum 

(1993) påpekar att en produkt med högst möjlig ekonomisk vinst är konventionellt 

framställd. De ekologiska varorna kostar mer att producera eftersom de inte är 

konventionella. Karlström (2006) förklarar att de olika miljömärkningarna och 

certifieringskraven på modemarknaden förvirrar konsumenterna vid köp av ekologiska 

kläder. Chan och Wong (2012) konstaterar att det höga priset för ekologiska kläder inte 

kan konkurrera ut de billiga kläderna som produceras i asiatiska länder. Författarna 

betonar att hållbart mode och en hållbar konsumtion sätter press på att återförsäljare och 

tillverkare ska skapa en förändring i produktion och distribution. 

 

Beard (2008) påstår att konsumenter inte är medvetna om att icke ekologiska kläder kan 

vara skadligt för huden. Konsumenter tänker inte på deras hälsa när de handlar, utan de 

väljer plagg som är moderiktiga och trendiga. Grant (2007) redogör för att samhället är 

redo för att börja handla mer ekologiska produkter, men att det inte finns tillräckligt 

med alternativ på marknaden. Chen och Chang (2013) påstår även att det kan vara svårt 

och omständigt att handla ekologiska kläder, eftersom konsumenter inte vet vilka 

företag de kan lita på när det kommer till hållbarhetsfrågor. Chan och Wong (2012) 

konstaterar att företag numera har börjat framställa mer hållbara kläder än förr. 

Författarna förklarar att företag som säljer hållbart framtagna kläder blir frustrerade 

eftersom de förlorar pengar när konsumenterna inte väljer att handla kläderna. Joergens 

(2006) menar att företag som säljer hållbara kläder måste öka intresset för ekologiska 

kläder genom att kommunicera deras arbete med hållbarhet på ett mer effektivt sätt. 

 

3.5 Konceptualisering  

Generellt var det enkelt att hitta relevant teori, däremot var det svårare att hitta 

vetenskapliga artiklar som låg närmare i tiden. Vi fann även författare som hade 

liknande åsikter och tankar, som på så sätt kunde styrka varandra och bidrog till en hög 

trovärdighet i studien.   

 

Inledningsvis i teorikapitlet valde vi att presentera fenomenet fast fashion för läsaren, då 

det ligger till grund för studien och är centralt. Vår bakomliggande tanke när vi skapade 
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underrubrikerna var att förtydliga det som fast fashion i grund och botten handlar om. 

Det var svårt att finna ny forskning kring ämnet men vi anser att de teorier vi har 

tillämpat fortfarande är representativa och aktuella. De mest framträdande författarna 

gällande fast fashion i vår uppsats är Bruce och Daly samt Sull och Turcano. I det 

senare skedet kommer ett stycke om trender. Rubrikerna valdes ut först efter att vi hade 

sammanställt relevant fakta till ämnet, eftersom det var enklast att utföra det på det 

sättet. Rubrikerna anser vi är tydliga och i synergi med innehållet. Jämförelsevis med 

fenomenet fast fashion, hittade vi här fler forskare som yttrat sig om trender som ligger 

närmare i tiden. Higham, Lantz och Levy och Weitz är de dominerande forskarna som 

la grunden för teorin inom trender. 

 

Vidare introducerade vi mode för läsaren, de författare som är ledande inom detta ämne 

är Christopher, Lawson och Peck, Hedén och McAndrew samt Bhardwaj och Fairhurst. 

Styckena om trender och mode är inte lika omfattande som resterande teori, detta är ett 

medvetet val då dessa ämnen förekommer en del även i andra stycken. Vi har varit 

källkritiska genom hela arbetet och gällande ekologiska kläder desto mer. Det var inte 

enkelt att finna teori om ekologiska kläder inom fast fashion industrin som var 

vetenskapligt, till följd av detta var vi tvungna att ta bort en del teori trots att det var 

relevant till vår studie. Det var även mycket åsikter utifrån konsumenternas synvinkel, 

vilket vi har valt att avgränsa oss från. En annan svaghet återfinns i delen där vi skriver 

om ekologiska kläder är trendiga, i och med att detta har utvecklats genom åren, kan 

vissa av författarnas åsikter ses som gammalmodiga. Återigen var det svårt att finna 

teori som var ny även här. Meyer och Hohmann, Niinimäki, Rieple och Singh samt 

Joergens är de mest väsentliga författarna inom detta område. 

 

Konceptualiseringsmodellen har konstruerats med den teoretiska referensramen som 

utgångspunkt. Vår studie ämnar att undersöka hur ekologiska kläder betraktas i fast 

fashion industrin. Av den anledningen utgör ekologiska kläder huvudkärnan i modellen. 

Syftet med modellen är att förtydliga för läsaren hur de olika nyckelorden påverkar och 

påverkas av varandra. Fast fashion påverkas av ekologiska kläder, i den bemärkelsen att 

konsumenter efterfrågar och uppmärksammar ekologiskt mode. I sin tur måste fast 

fashion företag erbjuda konsumenterna ekologiska kläder som en del av sitt sortiment. 

Det är på så sätt som fast fashion påverkar ekologiska kläder. Trender påverkar fast 
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fashion företag eftersom de måste erbjuda de senaste trenderna till konsumenterna. 

Ytterligare en aspekt till varför trender påverkar fast fashion är att det krävs av 

företagen att de ständigt håller sig uppdaterade om de aktuella trenderna för att lyckas 

tillgodose konsumenternas behov. Utifrån teorin definieras mode som en livsstil som 

anammas av människor, det medför i sin tur att människor skapar trender. Utifrån detta 

resonemang påverkar mode trender. Avslutningsvis poängterar teorin att mode influeras 

av bilder, filmer och media, detta leder till att fast fashion företag måste veta vilka 

inspirationskällorna är. Det är på så sätt som mode påverkar fast fashion företag och de 

kan på så sätt tillgodose vad marknaden efterfrågar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Modell 1. ”Konceptualiseringmodell”. Källa: egen konstruktion 
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4 Empirisk och teoretisk analys 

____________________________________________________________ 
I detta kapitel kommer respondenternas åsikter och tankar kopplas samman med vår 

teoretiska referensram för att upptäcka skillnader och likheter. Detta bidrar till att 

läsaren får en djupare förståelse kring ekologiska kläder, mode, trender och fenomenet 

fast fashion. Nedan presenteras de respondenter som ligger till grund för vår empiri: 

____________________________________________________________ 

• Camilla Guzmán. Butikschef på Gina Tricot i Växjö.  

• Catarina Batur. Butikschef på H&M i Växjö. 

• Cay Bond. Trendanalytiker, journalist, författare, föreläsare och strategisk 

rådgivare i Stockholm. 

• Charlotte Neckmar. Produktionskoordinator på Mistra Future Fashion i 

Stockholm.  

• Louise Klarsten. VD och trendanalytiker på ColourHouse AB i Göteborg.  

• Sara Schaedel. Merchandise manager på H&M i Köpenhamn.  

• Sofia Hedström. Modechef på tidningen Women’s Health, redaktör på Runners 

World, Modeexpert och resekrönikör på Svenska Dagbladet i Stockholm och i 

New York.  

 

Vidare introducerar vi våra rubriker med en kortfattad redogörelse om vad dessa 

innefattar: 

 

4.1 I stycket om fast fashion behandlas fenomenet fast fashion, hur hållbart konceptet är 

samt om trender påverkar fast fashion. 

4.2 I stycket om trender behandlas vad trender är samt vilka faktorer som påverkar dess 

spridning.  

4.3 I stycket om modemarknaden behandlas modets betydelse, vilka som influerar 

modemarknaden samt på vilket sätt modemarknaden har förändrats. 

4.4 I stycket om ekologiska kläder behandlas vilka egenskaper ekologisk bomull har, 

hur ekologiska kläder betraktas inom fast fashion industrin samt hur pris påverkar 

efterfrågan på ekologiska kläder.   
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4.1 Fast fashion  

4.1.1 Fenomenet fast fashion  

Fast fashion innefattar många olika komponenter och har definierats på olika sätt. Hines 

och Bruce (2007) klargör att konceptet innefattar kläder som är både billiga och i sämre 

kvalitet. Klarsten förklarar fast fashion som ett snabbt, enkelt och billigt koncepts. 

Black (2008) konstaterar att ett klädesplagg från fast fashion industrin ses som slit-och-

släng kläder, precis som det låter menar författaren att plagget endast använts ett fåtal 

gånger innan det slängs. I enlighet med författaren menar Batur att konceptet i sig 

innefattar slit-och-släng kläder och tillägger att plagget i vissa fall inte ens hinner 

användas. Vidare poängterar hon att konceptet är bra eftersom alla får tillgång till mode 

tack vare att majoriteten av plaggen är billiga. Det ger en chans för människor att 

faktiskt hänga med i det snabbföränderliga modet. Schaedel klargör att fast fashion 

handlar om att modet så snabbt som möjligt ska träda kraft på marknaden. Joy et al. 

(2012) menar att fast fashion företag uttalat sig om att livslängden på ett plagg är i snitt 

tio tvättar innan det har förlorat sitt värde. 

 

Neckmar förklarar att majoriteten av de som handlar av fast fashion företag är en ung 

målgrupp. Det är de unga som kontinuerligt vill uppdatera sin stil och tack vare 

konceptet är detta möjligt. Hon menar att denna mentalitet inte kommer att försvinna 

och på så sätt kommer  marknaden behöva anpassas efter vad kunderna efterfrågar, det 

vill säga kläder som är avsedda för att endast användas ett fåtal gånger. Krajewski et al. 

(2002) påstår att fast fashion företag har tillämpat pull strategin, där det primära syftet 

ligger i att leverera kläder och de senaste trenderna ut till butikerna, på endast några få 

veckor. Tack vare strategin har det gett flertalet företag möjligheten att desto snabbare 

kunna leverera utifrån kundernas efterfrågan och behov. Bond förklarar att allt som säljs 

av sådant som är massproducerat är ”see now buy now”, H&M har tillämpat detta i sitt 

koncept sedan länge. 

 

Sull och Turconi (2008) redogör att de företag som har förändrat modeindustrin och 

som anammar fast fashion som koncept är i första hand H&M, Zara, Topshop och 

Benetton. Guzmán anser att i Norden är det bland annat H&M, Lindex, BikBok, Gina 

Tricot och Cubus. Vidare tillägger hon att Forever 21 är ledande i världen samt alla 

företag som lyckas hålla nere priserna och massproducera. Enligt Hedström, Batur, 
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Schaedel, Neckmar och Klarsten finns det även andra ledande aktörer inom fast fashion, 

bland annat Inditex-koncernen, Primemark, Mango, DK-company och KappAhl. Bond 

konstaterar att av de stora kända varumärkena tillämpar även Burberry och Ralph 

Lauren konceptet. 

 

Fördelarna med fast fashion som koncept är många, Guzmán anser att det har medfört 

att mode är extremt tillgängligt för alla och att privatpersoner har råd med mode. Batur 

tillägger dessutom att nyheter till butikerna uppdateras frekvent, H&M får exempelvis 

nyheter varje dag förklarar hon. Hedström ser en annan fördel vilket är att exempelvis 

H&M är en av de fast fashion företag som försöker omarbeta organisationen. De strävar 

efter att vara mer hållbarhetsfokuserade samt att de försöker hitta andra alternativ utöver 

det snabba modet, där plaggen endast använts ett fåtal gånger. Även Neckmar anser att 

H&M är ett hållbarhetsinriktat företag och gör ett gediget jobb inom ämnet. Vidare 

tillägger hon att det finns forskningsprojekt i Sverige som Mistra Future Fashion, de 

arbetar för att se hur modeindustrin kan göras cirkulär. Med det menar hon att man i alla 

delar av värdekedjan, ständigt har produktens slut i åtanke, på så sätt går det att anpassa 

produkten för att den i slutändan ska kunna återvinnas. Vidare belyser Neckmar att om 

fler företag hade anammat detta, tror hon att fast fashion hade kunnat bli ett hållbart 

koncept. Fast fashion som koncept har även inneburit demokratisering av mode, då alla 

ständigt har tillgång till det. 

 

I framtiden hoppas Klarsten att små kollektioner av kläder produceras, istället för att 

majoriteten av plaggen massproduceras. Hon hoppas på att massproduktionen och det 

snabba modet istället ersätts med små kollektioner med exempelvis endast 500 

exemplar av ett plagg istället för massproduktion. Enligt henne hade detta bidragit till 

att det blir bättre på sikt och att man ser mer till det hållbara. I dagsläget förknippas fast 

fashion med stora volymer, billigt, arbetare i utvecklingsländer får inte bra betalt och i 

samband med att kläderna färgas insjuknar medarbetarna. Vidare tillägger Klarsten att 

fast fashion dessvärre inte kommer hålla långsiktigt utan hoppas istället att företagen 

går mer mot ”affordable fashion”. Bond anser att billighetsvaror i framtiden endast 

kommer att finnas tillgängliga via internet, butiker kommer så småningom ersättas med 

e-handel. Hon ser att allt färre människor besöker butikerna, de butiker som har ett 

värde är sådana som lyckats skapa en attraktion tack vare ett unikt koncept.  
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4.1.2 Slit-och-släng mentalitet   

Hines och Bruce (2007) anser att fast fashion som affärsmodell inte är hållbart. 

Schaedel och Neckmar menar dock att fast fashion som koncept kan ses både som 

hållbart och ohållbart. Neckmar förklarar att det handlar om hur producenter och kunder 

tar sitt ansvar. Hon menar att varken producenter eller kunder tar sitt yttersta ansvar 

gällande hållbarhet. Schaedel hävdar att om H&M skulle ha sin produktion i exempelvis 

Sverige, skulle det generera till mindre miljöförstöring, men å andra sidan skulle det 

kosta mer. Hon menar att närproduktion är miljövänligare än att flyga in kläderna, då 

det är skadligt för miljön. Batur instämmer att miljön påverkas negativt när kläder 

fraktas med flyg, eftersom fraktningen medför koldioxidutsläpp. Hedström hävdar att 

konsumenter handlar alldeles för mycket kläder, vilket bidrar till dåliga effekter för vår 

miljö. Batur instämmer att det snabba modet bidrar till att vi förbrukar jordens resurser 

på ett ohållbart sätt. Vidare tillägger hon att det krävs kopiösa mängder vatten och 

bomull för att tillverka kläder. Neckmar förklarar att fast fashion kan ses som ett linjärt 

mode, kläder används ett fåtal gånger för att sedan slängas, vilket hon inte anser är 

hållbart. Mihm (2010) konstaterar att kunder inte ser kläder som säljs i fast fashion 

företag som en investering, utan plagg som byts ut inom en kort framtid. 

 

Guzmán berättar att de låga produktionskostnaderna är den största nackdelen med 

konceptet fast fashion. Hon menar att produktionsleden är väldigt långa och längst ner i 

ledet, är det alltid personer som får lida på grund av människors överkonsumtion. Bond 

berättar att det inte finns något positivt med fast fashion, hon menar att konceptet leder 

till att företag tjänar snabba pengar. Hon anser att det är uppenbart att fast fashion är 

ohållbart och att Sverige är ett av de lågprisland som är känt för att konsumera mest 

kläder per capita i hela världen. Hedström antyder att de flesta människor vill ta avstånd 

från konceptet fast fashion. Hon menar dock att det alltid kommer finnas konsumenter 

som vill handla kläder till låga priser, men att konceptet kommer förändras i framtiden. 

Klarsten instämmer, hon tror dock inte att det kommer ta lång tid innan konsumenterna 

tappar intresse för konceptet. Avslutningsvis belyser Bond: 

 

”Hur har svenskar råd att handla kläder som de handlar mjölk?” (Cay Bond, 2017-05-

02) 
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Byun och Sternquist (2008) instämmer att fast fashion bidrar till att kunder köper fler 

produkter, författarna menar även att konsumenter handlar mycket mer än vad de gjorde 

förr. Guzmán menar att shopping i fast fashion företag kan kännas billigt för stunden, 

men att det kommer bli dyrt i längden för både människor och planeten. Enligt henne 

producerar fast fashion företag ohållbara material som har en dålig kvalitet. Hon menar 

att detta bidrar till att konsumenter kommer handla fler plagg med sämre kvalitet, än 

mindre plagg med bättre kvalitet. Guzmán påstår vidare att människor inte kan 

konsumera i den utsträckningen som de gör. Hines och Bruce (2007) berättar att kläder 

inom fast fashion industrin förknippas med snabbt slitage till ett billigt pris. Solomon 

och Rabolt (2007) påstår, vilket även Byun och Sternquist (2008) styrker, att 

massmodet har bidragit till att allt fler personer kan vara trendiga och moderna utan att 

det ska kosta för mycket. Schaedel instämmer och menar att fast fashion är ett bra 

koncept för de kunder som vill vara uppdaterade på de senaste trenderna. Hedén och 

McAndrew (2005) påstår att en produkts livslängd har minskat, därmed är det viktigt att 

leverera rätt produkter i rätt tid. Batur instämmer att det snabba modet bidrar till att 

inköpare måste leverera rätt kläder vid rätt tidpunkt. Sull och Turconi (2008) förklarar 

att ett plaggs livslängd förr i tiden var på flera månader och idag är livslängden endast 

på ett par veckor. Författarna menar att det är de snabba trenderna som bidragit till att 

klädernas hållbarhet försämras. Guzmán klargör att konsumenter hellre köper tio plagg 

och använder dessa under en kortare period, istället för att köpa ett plagg som är schysst 

producerat i bättre kvalitet men till ett dyrare pris. Bond instämmer och klargör: 

 

”Vi behöver inte köpa och slänga, det vill inte miljön. Vi behöver färre produkter men 

bättre produkter.” (Cay Bond, 2017-05-02) 

Black (2008) konstaterar att konsumenter köper nya kläder för att hänga med i modet, 

detta leder till en överkonsumtion. Hedström förklarar att mode inte är lika relevant på 

samma sätt som det var för några år sedan samt att många människor har börjat tröttna 

på mode. Det har skett en slags modeutmattning både för kunder och företag. Levy och 

Weitz (2012) instämmer och förklarar att om ignorans skulle ske, har trenden blivit 

tröttsam på marknaden. Vidare berättar Hedström att fast fashion har bidragit till att 

människor har fått överfulla garderober, vilket har lett till att kedjor har svårigheter med 

att ständigt leverera de senaste nyheterna. Enligt Hedström finns det ingen 

bakomliggande tanke när konsumenter handlar kläder, utan kläderna ses endast som en 
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förbrukningsvara. Slutligen medger hon att kedjor försöker tänka annorlunda när det 

kommer till shopping, genom att skapa en upplevelse utöver shoppingen. 

 

4.1.3 Trenders påverkan på fast fashion 

Higham (2009) lyfter fram och förklarar att en trend kvickt byts ut mot en ny trend på 

marknaden och blir inaktuell till följd av att butiker konstant erbjuder kunder nya 

trender. Batur instämmer och framhäver att det är essentiellt för butiker att ha rätt varor 

i rätt tid, eftersom trender kontinuerligt ersätts av nya trender. När det gäller 

modeprodukter ska de enligt Hedén och McAndrew (2005) vara just-in-time, det vill 

säga att leverera rätt produkter i rätt tid. Batur belyser att om en modekedja introducerar 

en trend för sent på modemarknaden, slutar det oftast med att produkten säljs på rea. 

Guzmán förklarar att ett fast fashion företag till 90% är beroende av trender. Neckmar 

påpekar att fast fashion företag i synnerhet påverkas mer av den snabba trend 

förändringen, eftersom de generellt lanserar nya kollektioner snabbare. Klarsten menar 

däremot att det är fast fashion företag som påverkar trenderna, i och med de 

snabbföränderliga kollektionerna. De snabbföränderliga kollektionerna genererar lusten 

att hela tiden köpa nytt, vare sig det handlar om kläder, skor, läppstift eller en ny kudde 

till soffan. Batur påpekar även att det geografiska läget medför svårigheter för 

butikskedjor att konkurrera med trender och betonar att företag måste anpassa trender 

efter sin specifika marknad. 

 

Bruce och Daly (2006) konstaterar att fast fashion inspireras av high fashion när de 

utvecklar, producerar och lanserar sina kollektioner. Bond protesterar dock mot 

uttrycket ”inspirerat av” och fastslår att fast fashion företag kopierar modehusen rakt av. 

Hedström instämmer med Bond, men vill också framhäva att företagen indirekt gör 

exakt som modehusen fast i sämre kvalitet. Vidare menar Bond att det medför att ett 

fast fashion företag kan lansera sina kopierade kollektioner inom loppet av två veckor. 

Däremot förtydligar hon att high fashion inspirerade produkter inte alltid är vad 

kedjorna säljer, utan det är snabbt mode som utgör den primära försäljningen. Hemphill 

och Suk (2009) förklarar att fast fashion företag kan delas in i två grupper, de som 

skapar sin egen design och de som kopierar andra. Guzmán menar att konceptet fast 

fashion egentligen betyder att kopiera det dyra för att sedan försöka sälja så mycket som 

möjligt till låga priser. Hedström betonar att fast fashion företag länge efterapade 
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modehusens trender, men att denna strategi inte längre är hållbar. Hemphill och Suk 

(2009) kritiserar att fast fashion företag kopierar från de stora modehusen eftersom det 

förhindrar tillkomsten av innovation. Vidare betonar Hedström att fast fashion företag 

insett att de nu måste skapa trender, det är inte längre bara det som visas på 

modeveckorna som skapar trender. Hon menar att trender kan skapas av vem som helst 

och av vilket företag som helst i dagens samhälle, problematiken blir hur fast fashion 

företagen förhåller sig till dessa företag. Hedström fortsätter med att lyfta fram en viktig 

aspekt: 

 

”Precis som vi konsumenter måste vara mycket mer ute och leta, så måste kedjorna 

vara mycket mer ute och leta för att hitta vad som är statusbärande.” (Sofia Hedström, 

2017-04-27) 

 

Bruce och Daly (2006) förklarar att trender numera förändras mycket snabbare och 

planeringsprocesser prioriteras inte på samma sätt som förr. Klarsten håller inte med, 

utan påpekar betydelsen av att jobba tidigare med trenden, planera bättre och att planera 

långsiktigt, är nyckelfaktorerna för att lyckas med trender inom fast fashion industrin. 

Hon framhäver att det är ett vinnande koncept för fast fashion företag att arbeta med 

trender, ska dessa företag lyckas hålla nere priserna, krävs det utförlig och tydlig 

planering. Klarsten framhåller det faktum att trender är som vilken bransch som helst, 

företag analyserar och värderar vad som sålt tidigare samt stämmer av med nya 

trendanalyser. 

 

4.2 Trender 
4.2.1 Innebörden av trender 

“En trend är ett stort intresse för ett ämne eller någon aktivitet, ett sätt att uttrycka sig 

på. En trend är något som fått bäring av flera människor.” (Sofia Hedström 2017-04- 

27) 

 

Solomon och Rabolt (2007) skriver att en trend är en inriktning inom mode som är 

säsongsbaserad och varar endast under en viss period. Barnes och Lea-Greenwood 

(2010) instämmer och medger också att det är en trends livscykel som avgör hur länge 

trenden kommer vara aktuell. Batur håller med och ser en trend som en inriktning inom 
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mode. Guzmán menar istället att en trend är ett tidsbegränsat mode som innefattar det 

allra senaste på marknaden och att de senaste trenderna är i toppen av 

popularitetskurvan. Bond instämmer inte, utan menar att det är fel att använda ordet 

trendig bara för att plagget är ”inne”. Guzmán jämför trender med rykten och poängterar 

att det är svårt att veta vem som skapar trender. Det är komplicerat för butiker att 

bestämma trender, men att de måste vara uppmärksamma på det som är inne just nu. 

Enligt henne är efterfrågan det en trend grundar sig på, vilket medför att butiker 

påverkas av de aktuella trenderna. Solomon och Rabolt (2007) håller med att företag 

behöver identifiera trenderna och detta ska ske utifrån efterfrågan. Hedén och 

McAndrew (2005) styrker detta och menar att det beror på att kläder i fast fashion 

industrin har en kort livscykel. 

 

Enligt Hemphill och Suk (2009) måste en trend bidra med något unikt och nytt för att 

den ska få stor genomslagskraft på marknaden och attrahera konsumenter, eftersom 

trenden ska konkurrera ut de befintliga produkterna. Bond instämmer och menar att när 

en produkt är unik är den attraktiv tills att den faller in i ”mainstream”, däremot är det 

svårt att lyckas skapa denna attraktion. Solomon och Rabolt (2007) anser att det är 

under tidens gång som det avgörs om en trend är en stil eller en tillfällig modefluga. 

Bond håller inte med, hon påstår att mode ska ses som en stil och ett uttryck som sker 

just nu, medan en trend är mer ”avantgarde”. Hon förklarar att det är media som har 

förvrängt ordet trend. Batur menar istället att en trend är smalare än mode, hon berättar 

att en trend på H&M varar under en kort period, på cirka två till tre veckor, sedan ersätts 

dessa trender av nya trender. Sull och Turconi (2008) redogör att fast fashion företag 

erbjuder trendiga kläder som snabbt blir omoderna, vilket medför att plaggen får en 

kortare livstid. Batur instämmer och poängterar att trender endast varar några få veckor, 

ibland inte ens det, då är det viktigt att butikerna har de kunderna efterfrågar. Hon 

menar att en kund annars kommer införskaffa sig produkten i en annan butik eller via 

internet. 

 

”Jag tycker att en trend är att på något tydligt och bra sätt kunna beskriva förändring i 

vår tid.” (Louise Klarsten, 2017-04-29) 
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Ovanstående uttalande får även medhåll av Schaedel som påstår att trender är det som 

finns på marknaden just nu men också det som sker i framtiden. En trend enligt henne är 

det som många människor har på sig, men det ska ske i en hög modegrad. Hon påstår att 

en trend är någonting som finns tillgängligt under en viss tid på marknaden, som sedan 

försvinner och kommer tillbaka. Den utsvängda byxan är ett tydligt exempel på en trend 

som kommer och går. När den slimmade byxan blev en trend så var det enligt henne 

otänkbart att ens tänka tanken att bära utsvängda byxor igen, men denna trend 

exploderade på marknaden återigen. Lantz (2013) menar istället att köpbeslut inte 

grundar sig på den aktuella trenden, utan utifrån en människas egen stil och smak. 

 

4.2.2 Hur olika sorters influenser sprider trender  

”En trendsättare kan i princip vara vem som helst bara att du har många följare och 

många personer som efterapar dig helt enkelt.” (Sofia Hedström, 2017-04-27) 

 

Lantz (2013) påpekar att nya trender uppstår och får tillträde på modemarknaden genom 

stora inflytelserika källor som modefotografer, stylister och bloggare. Hedström 

instämmer men lyfter även fram att en modetrend kan ha sitt ursprung från många fler 

aspekter idag än vad det tidigare kunde. Klarsten tycker att det som är nytt bland 

trendsättarna, exempelvis stylister, är att de genom de senare åren tack vare sociala 

medier har kunnat bygga upp sina namn. Batur menar att en trend främst sprider sig 

genom sociala medier, i synnerhet via populära bloggar. Hon förklarar att bloggare 

sätter modet i dagens samhälle och det som bloggaren i sin tur rekommenderar, blir en 

”fluga” på modemarknaden. Guzmán är inne på samma spår och menar om rätt ”it-

människor” bär vissa produkter skapar det en hysteri och en efterfrågan. Hon tillägger 

även att dessa influenser blir en slags inspiration för vanliga människor. Lantz (2013) 

betonar att modemedvetna konsumenter skapar trender, vilket både Batur och Guzmán 

redogör för. Hedström delar liknande åsikter men vill poängtera att människor idag 

gillar att upptäcka trender. Det handlar om att hitta en intressant person på Instagram 

och via den personen upptäcka ett varumärke. Vidare betonar Hedström att hela 

upplevelsen idag är att vara en upptäckare och inte bara vara en person som 

konsumerar. Författarna Levy och Weitz (2012) förklarar att en trend uppstår och 

sprider sig genom ”tidigare användare” (eng. early adopters) via sociala plattformar. 

Neckmar instämmer och förklarar att om en viss klädstil ska bli trendig krävs det att en 
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influenser anammar den och att populationen sedan vill efterlikna denne. Schaedel 

framhäver att en trend är något som en stor mängd människor bär, vilket resulterar i att 

de framstår som modemedvetna. Vidare menar hon att det finns oändligt många 

influenser på Instagram, bland annat Look de Pernille, Song of style och Columbine. 

 

“Trendsättare för dig är ju inte samma sak som trendsättare för mig {...}” (Louise 

Klarsten, 2017-04-29) 

 

Barnes och Lea– Greenwood (2010) klargör att företag inspireras av kändisar och 

bloggare, då dessa anses vara trendsättare. Neckmar förklarar att det finns olika sorters 

influenser, både hon och Hedström menar att kändisar ses som den primära influensen. 

Neckmar hävdar även att kända ikoner som exempelvis Kim Kardashian har stort 

inflytande över hur trender anammas och sprids i dagens samhälle. Dock betonar Batur 

tillsammans med Klarsten att i princip vem som helst kan vara en trendsättare, generellt 

handlar det om personer som har stor medial spridning. Levy och Weitz (2012) 

förklarar att en trends spridning kan variera beroende på hur mycket trenden skiljer sig 

från de aktuella trenderna. Neckmar hävdar istället att en trend sprids vidare på grund av 

att många människor anammar trenden. Hon menar att en trend kan spridas genom en 

helt okänd person på gatan. Batur instämmer till detta, hon menar att New York och 

Paris är städer där det är vanligt att inspireras från moderna och trendiga människor. 

Neckmar menar att en trend inte behöver spridas från en person som enligt samhället 

har en viss status. Lantz (2013) menar dock att social status och klass har en stor 

betydelse för hur trender sprids samt följs av andra människor. Enligt Levy och Weitz 

(2012) måste även den nya trenden passa in i de värderingar och normer som finns i ett 

samhälle. Avslutningsvis förklarar Neckmar att trender sprids genom att en person 

influerar andra till att efterlikna eller göra sin egen tolkning av dennes stil. 

 

När det gäller den äldre generationen förklarar Batur att de inte inspireras av sociala 

medier utan att de istället anammar trender och mode från olika tv-program samt via 

olika veckotidningar. Både Klarsten och Batur anser att artisten Zara Larsson har en stor 

betydelse för den yngre generationen. Ellström (1996) påpekar att kunder strävar efter 

att efterlikna influenser, därmed medger Klarsten att det i framtiden inte längre kommer 

vara självklart vem som blir en trendsättare. Hon antyder att på 1980-talet var  
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tv-kanalen MTV den stora trendsättaren, men att det idag fortfarande är musiker som är 

framträdande trendsättare blandat med andra sociala influenser. Schaedel menar att i 

framtiden kommer tillvägagångssättet se annorlunda ut hur trender sprids. Hon berättar 

att information sprider sig snabbare i dagens samhälle tack vare den tekniska 

utvecklingen, vilket medför att företag måste arbeta på ett effektivare sätt. Schaedel 

förklarar även att det finns mycket mode och inspiration tillgängligt på Instagram för 

konsumenter, exempelvis på appen Pinterest. Schaedel förklarar att modeintresserade 

kunder tack vare Instagram lättare kan söka och hitta inspiration. Företag måste således 

bli snabbare på att upptäcka de senaste trenderna. 

 

När en formgivare enligt Hemphill och Suk (2009) producerar stora kvantiteter av ett 

specifikt plagg med utmärkande mönster och design, bidrar det till att konsumenter 

känner igen designen och således skapas en trend. Schaedel menar att modehus som 

Chloé, Saint Laurent och Celiné skapar och sprider mode. Vidare belyser hon att fast 

fashion kedjor kopierar och gör om modehusens kollektioner för att passa den stora 

massan. Det är även något Batur framhåller, företag som H&M och Gina Tricot 

producerar enklare varianter av modehusens kreationer. Klarsten styrker även detta, 

men hon tillägger att modevisningar fortfarande är den primära influensen som sprider 

trender. Bond belyser att modetidningar som Vogue påverkar hur trender sprider sig i 

dagens samhälle. Författarna Hemphill och Suk (2009) förklarar vidare att när de 

specifika plagget återfinns i butikerna har trenden fått stor genomslagskraft på 

marknaden. Det är även något som Bond framhåller, hon menar att det är den kända 

modeskaparen som gör den första touchen, denne väljer tyger och färger till tyget. 

 

Vidare lyfter Bond fram att städer som New York, Milano och Paris använder företag 

modevisningar för att introducera de nya trenderna på marknaden. Hon förklarar att 

mindre företag väljer istället annons eller aktivitet för att förmedla de senaste nyheterna 

i butikerna. Klarsten håller med men betonar dock att den enda skillnaden mellan 

modehusen och mindre företag är hur deras målgrupp får till sig informationen. Bond 

fortsätter även med att belysa det faktum att internet är ett enkelt sätt för alla företag att 

kommunicera ut trender på. 
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4.3 Modemarknaden 
4.3.1 Modets betydelse 

Enligt Wolfe (2006) är mode ett svårdefinierat begrepp, det som gör det komplext är att 

innebörden av fenomenet skiljer sig från individ till individ. San Martín (2009) hävdar 

att kulturella, ekonomiska, historiska och psykologiska faktorer är olika perspektiv att 

se på fenomenet, vilket försvårar definitionen desto mer. Bond diskuterar termen mode 

och förklarar att den härstammar från fransk historia. Mode för henne är inte shopping, 

vilket hon berättar att det främst handlar om i Sverige. I Frankrike däremot, berättar hon 

att mode inte ses som en sysselsättning, utan det är något som människor uppnår. Enligt 

henne är mode tillsammans med kultur grunden till det mesta, mode växer ur andra 

kulturer samtidigt som det sker individuellt. Hon menar att det grundar sig i hur 

exempelvis formgivare väljer att avläsa samhället, för att sedan analysera och på så sätt 

förstå omgivningen. Därefter är det upp till varje formgivare att sätta sin egen prägel 

utifrån vad denne inspireras av. Levy och Weitz (2012) skriver att konsumenter 

inspireras och använder sig av trender för att skapa en känsla av individualitet. 

 

Hedström förklarar att mode är en klädtrend som pågår just nu och överallt. 

Fortsättningsvis belyser hon att modeveckorna blir mindre relevanta, på grund av detta 

sker mode även utanför modeveckorna. Batur ser däremot inte mode på likasinnat sätt 

som Hedström, hon förklarar att det inte alls behöver vara något som är inne just nu, det 

är så mycket större än en trend. Hon förklarar mode som ”hela alltet” och är ett sätt för 

människor att uttrycka sig på, trender däremot är mindre segment inom mode. 

Fortsättningsvis anser hon att mode har utvecklats över tid jämfört med förr. Dagens 

mode är mycket bredare samt sträcker sig över en hel säsong, exempelvis sommar- och 

höstsäsonger. Detta styrks även av Guzmán som ser mode som en tidsbegränsad 

popularitetskurva, samt att det är bredare och mer grundläggande än vad en trend är. 

Hon ser även på mode som en cykel, det kommer och går. Det som var trendigt och 

modernt i början av 1990-talet, är även mode i dagsläget. Neckmar instämmer att mode 

är tidsbetingat, däremot anser hon att det är nära kopplat till en trend. Vidare förklarar 

hon mode som något utöver det som behövs, ”det lilla extra”. Schaedel framhäver att 

mode nödvändigtvis inte behöver vara något som en individ har på sig, så länge det är 

intresseväckande och inspirerande. Det kan bland annat vara sättet plagget är sytt på, 

eller tanken bakom plagget som gör det säreget. Klarsten anser att mode kan beskrivas 
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som ett genuint designintresse som ligger rätt i tiden. För vissa individer kan mode 

däremot vara ett stressmoment, eftersom det inte tilltalar alla då det är individuellt. 

 

4.3.2 Den förändrade modemarknaden 

Levy och Weitz (2012) skriver att mode har många fördelar, det är ett sätt för människor 

att experimentera och kopiera olika stilar. Vidare antyder författarna att det kan 

förstärka en individs självbild genom att identiteten kan utvecklas, utseendet kan 

förändras samt att mode kan tillfredsställa både emotionella och praktiska behov. Sull 

och Turconi (2008) hävdar att konceptet fast fashion har bidragit till stora förändringar 

inom modemarknaden. Modeindustrin förr, såg annorlunda ut jämfört med idag. Vidare 

belyser författarna att det förr var de exklusiva modehusen inom klädbranschen som 

förespråkade trenderna, vilket möjliggjorde för andra företag att följa trenderna. 

 

Hemphill och Suk (2009) klargör att det finns olika fast fashion kedjor, dels de som 

kopierar, dels de som skapar sin egen design. Företag som kopierar utgår främst från de 

stora modehusen, vilket dessvärre bidrar till att inget utrymme för nytänkande och 

skapande kring plaggen ges. Däremot är det ett sätt för företag att ständigt kunna 

erbjuda de senaste trenderna till konsumenterna och dessutom till ett billigare pris. 

Hedström berättar att fast fashion konceptet började träda fram på modemarknaden år 

2005, detta var innan H&M, Zara, Uniqlo och liknande kedjor kom in i bilden. Förr var 

det vanligt att de stora modehusen presenterade de senaste trenderna och kollektionerna 

inom mode, det var först efter det som kollektionerna blev tillgängliga i butikerna. 

Fortsättningsvis förklarar hon att det var därefter som andra varumärken började kopiera 

den pågående trenden och modet som visades under modeveckorna. Även Barnes och 

Lea-Greenwood (2010) konstaterar att fast fashion företag i första hand inspireras av 

modevisningar. 

 

Ellström (1996) menar att fast fashion är av stor betydelse, eftersom konsumenter vill 

ha tillgång till de senaste trenderna som visas på modevisningarna. Hedström förklarar 

att fast fashion började leverera trender allt fortare, innan ens modehusen hann leverera 

sina egna kläder till butikerna. Fast fashion snabbade på hela modesystemet vilket i sin 

tur stressade modehusen. Som svar på det snabba tempot började modehusen skapa fler 

modesäsonger och i och med detta började även kedjorna få leveranser och mode in till 
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butikerna veckovis. Bhardwaj och Fairhust (2010) poängterar att modesäsongernas 

utgångspunkt till en början var vår-sommar och höst-vintersäsonger, däremot utökade 

många företag sortimentet genom att tillägga fler faser till säsongerna. 

 

Den snabba modeutvecklingen har enligt Hedström genererat till att kläder har blivit 

tillgängligt för människor. Även Guzmán hävdar att modeindustrin har blivit mer 

tillgänglig än vad den var förr. Tack vare fast fashion konceptet har individer som 

exempelvis inte har råd med de exklusiva kollektionerna eller haute couture plaggen, 

möjlighet att köpa liknande plagg. Enligt henne beror detta på att företag inom fast 

fashion har lyckats kopiera många plagg på ett effektivt sätt, vilket i sin tur bidrar till att 

människor kan känna sig fashionabla. Hedström ser dessvärre tillgängligheten som 

något negativt. Hon anser att det bidragit till att mode inte längre är lika relevant som 

det var förr. Människor i dagens samhälle lever i en tid där de vill vara sakletare, de vill 

inte längre bli serverade, utan vill finna det som är unikt. Det har bidragit till att allt fler 

modehus börjat skapa ännu fler och exklusivare kollektioner. Sull och Turconi (2008) 

hävdar att företag inom fast fashion industrin har förändrat den traditionella synen på 

hur trender skapas, det är snarare de som numera är trendsättare inom detaljhandeln. 

 

Enligt Batur är den största utvecklingen inom modeindustrin att mode numera sprids 

fortare och att människor får tillgång till det på annat håll. Detta styrks även av Bruce 

och Daly (2006) som förklarar att ett företag inom fast fashion industrin har som mål att 

leverera kläder till butikerna så snabbt som möjligt. Det är på grund av detta som desto 

fler säsonger har skapats. Vidare poängterar Batur att fast fashion innefattar låga priser 

vilket medför att fler människor även har råd med det. Även Neckmar styrker detta, hon 

anser att fast fashion har demokratiserat modemarknaden eftersom en större del av 

samhället har råd till en annan konsumtion. Även Klarsten redogör för det faktum att 

fler människor har råd med kläder som inspireras av de stora modehusen tack vare fast 

fashion. Hon anser att fast fashion innebär affordable fashion, H&M är en av världens 

ledande modeföretag tack vare att de lyckats kombinera dessa delar. Bonds tankar kring 

den föränderliga modemarknaden är däremot inte i linje med de övriga respondenterna. 

Hon anser att modemarknaden inte förändrats något märkvärdigt, i framtiden vill hon 

inte heller påstå att det kommer förändras i någon större utsträckning. Däremot hoppas 

hon se människor konsumera mindre, stanna upp och tänka efter. Hedström berättar att 
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om man ser mode som identitetsskapande, kommer den högsta statusen ligga i att 

faktiskt hitta kläder i unika butiker.   

 

4.3.3 Modeinfluenser 

Christopher et al. (2004) påstår att efterfrågan på modeprodukter kan komma från 

många olika håll. Influenser kan bland annat vara popstjärnor men även komma från 

sociala medier och filmer. Schaedel instämmer och förklarar att mode influeras av både 

filmer, bilder och media. Detta genererar till att det går fortare men också att det är 

mindre tidskrävande för modeintresserade att hitta mode i dagsläget. Förr var människor 

enligt henne tvungna att söka aktivt efter mode och trender. Hines och Bruce (2007) 

framhäver att olika klädstilar och mode väldigt ofta inspireras av visuella format som 

bilder, filmer men också personliga möten. Internet har möjliggjort att bilder på en 

kollektion kan spridas i samma sekund som de lanseras. De visuella bilderna på olika 

klädesplagg spelar en stor roll inom modeindustrin i dagens samhälle, enligt författarna. 

Hedström håller också med och förklarar att mode influeras av sociala mediekanaler 

som Instagram. Mindre märken förklarar hon, till och med väljer att sälja sina produkter 

själva, istället för att gå miste om 50% av det som står på prislappen, till något varuhus 

som exempelvis Nordiska Kompaniet. Även Batur styrker detta, hon förklarar dessutom 

att, i och med att modemarknaden ständigt är i rörelse, medför det att rykten sprider sig 

snabbare och kan nå ut till många. Hon menar att detta exempelvis kan ske genom att 

H&M ingår ett samarbete med Zara Larsson, varpå Zara Larsson annonserar ut det via 

en bild på hennes Instagram-profil. 

 

Jackson och Shaw (2006) förklarar att sambandet mellan kändisar och populärkulturen 

är viktiga element som influerar modeindustrin. Klarsten håller med om att mode 

influeras och inspireras av filmer, sociala medier och bilder. Hon berättar att den största 

skillnaden från exempelvis 1950-talet till idag, är hastigheten. Idag slår trender och 

mode snabbare igenom på marknaden. Å andra sidan tror hon att förändringar inom 

mode är intressant för många, människor vill kunna variera sig när det kommer till 

mode och kläder och på så sätt kunna uttrycka sig. Bond anser att mode influeras av 

filmer men tillägger att trender är något som människor avläser i samhället, på så vis har 

den kulturella aspekten en stor betydelse. Hon menar att det finns olika kulturuttryck 
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som musik, film, böcker och konst som mode kan influeras av. Lantz (2013) hävdar att 

kläder alltid har varit ett sätt för människor att uttrycka sin tillhörighet på. 

 

4.4 Ekologiska kläder  

4.4.1 Ekologisk bomull  

Niniimäki (2009) förklarar att om kläder ska vara ekologiska, måste plagget vara 

producerat av återvunnet material, goda arbetsförhållande samt ha liten miljöpåverkan. 

Däremot belyser Neckmar att när hon tänker på ekologiska kläder handlar det främst om 

att plaggen bidrar till en bättre miljö, Batur instämmer och tillägger att ekologiska 

kläder bidrar till en bättre framtid. Hedström betonar att hållbara material inte utmärker 

sig på ett speciellt sätt, Batur instämmer och förklarar att om exempelvis två vita t-shirts 

hänger jämte varandra i en butik, en ekologisk och en oekologisk, syns det inte vilket av 

plaggen som är ekologiskt. Däremot anser hon att den ekologiska bomullen har mer 

lyster och är ett finare material. 

 

”Jag kan bara säga att bomull som sådan är en produkt som kräver väldigt mycket 

vatten till att börja med {...}.” (Louise Klarsten, 2017-04-29) 

 

Klarstens uttalande får även stöd av Meyer och Hohmann (2000) som förklarar att 

nackdelen med att odla bomull är den kopiösa vattenmängden som krävs. Neckmar 

poängterar att vattenåtgången som krävs för att odla bomull är väldigt hög och att det 

ofta odlas i länder som generellt har vattenbrist. Vidare belyser författarna Meyer och 

Hohmann (2000) att all bekämpningsmedel som används har en negativ påverkan på 

miljön. Neckmar instämmer och betonar att vatten inte var huvudfrågan på början av 

1990-talet, utan fokus låg på besprutningen och de farliga ämnena. Hedström menar att 

det börjar bli viktigare för företag att ta hänsyn till faktorer gällande odling, tillverkning 

och färgning. Hon framhäver att det i slutändan kommer bli en upplevelse att köpa en 

produkt som är tillverkad på ett specifikt sätt, vilket medför att det blir 

identitetsskapande. Den organiska bomullen stöds enligt Meyer och Hohmann (2000) av 

miljöorganisationer, vetenskapliga institutioner och miljöforskare framför den 

konventionellt odlade bomullen. Batur betonar att konsumenter idag blivit mer 

medvetna, vilket bidrar till att all bomull i framtiden måste vara organiskt odlad. Batur 

fortsätter även belysa det faktum att i framtiden har H&M som mål att alla deras varor 
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ska vara producerade av ekologiskt bomull. Däremot kritiserar Klarsten odlingen av 

bomull, hon påpekar att fast fashion inte bör producera billig bomull. Meyer och 

Hohmann (2000) förklarar dock att massproduktioner kräver bekämpningsmedel, 

genomodifierade bomullsfrön och konstgödsel. 

 

Guzmán menar att den organiska bomullen är bättre för miljön än den konventionellt 

odlade, vilket även styrks av Meyer och Hohmann (2000). Klarsten instämmer och 

frågar sig varför det endast inte framställs långfibrig egyptisk bomull, då den håller 

mycket bättre jämfört med kortfibrig bomull. Hon konstaterar dessutom att företag 

endast bör producera kvalitetsbomull som håller över längre tid. Rieple och Singh 

(2010) medger att bomull och grödor till början av 1900-talet odlades under simpla 

förhållanden. Bond menar att vi i Sverige tänker på vad för livsmedel vi stoppar i oss, 

däremot har människor inte liknande synsätt gällande kläder. Både Bond och Klarsten 

förklarar att kläder påverkar oss människor på liknande sätt som livsmedel gör. Vidare 

lyfter Bond fram att människor behöver använda sig av sitt sunda förnuft mer idag och 

att individer inte behöver följa strömmen. Guzmán påpekar att det är en utmaning att 

göra ekologisk bomull attraktivt. Hon konstaterar att många plagg som innehåller 

ekologisk bomull oftast är utblandad med syntetiska material. Vidare förklaras det att 

bomull tyvärr inte kan ersätta andra material, alla människor vill inte endast bära 

bomullskläder, utan även andra material som viskos och siden. Enligt Beard (2008) står 

modemarknaden dock inför en stor utmaning gällande den ekologiska utvecklingen.  

 

4.4.2 Ekologiska kläder inom fast fashion industrin 

Batur poängterar att det känns bättre att bära kläder som är ekologiska och att det även 

känns bättre att sälja ekologiska kläder än konventionella kläder. Joergens (2006) anser 

att klädföretag måste finna bättre metoder för att kommunicera ut deras hållbarhetstänk. 

Hedström tydliggör att det handlar om att företag måste hitta en smart lösning att 

uttrycka sig på när det kommer till hållbarhet. Hon anser att H&M är ett bra exempel på 

ett företag som uttrycker sig smart angående hållbarhet med hjälp av ordet ”Conscious”, 

som är kollektionen för H&M:s hållbara kläder. Detta stärks även av Neckmar som 

menar att varumärken har börjat bry sig mer om hur deras produkter produceras och 

vilka material som används. Beard (2008) redogör att människor i första hand väljer 

kläder utifrån hur de betraktas visuellt. Vidare belyser författaren att konventionellt 
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odlade kläder kan vara farligt för huden, vilket konsumenter inte tänker på när de 

konsumerar. Klarsten belyser att kläder är någonting vi skyddar vår kropp med, därför 

är det väsentligt med plagg med bra kvalitet som är bra för kroppen.   

 

Chan och Wong (2012) antyder att klädföretag numera har börjat producera fler hållbara 

kläder. Schaedel, Guzmán, Hedström och Neckmar förklarar att H&M erbjuder kläder 

som är ekologiska och trendiga. Neckmar betonar att H&M är ett av de företag som har 

en välformulerad hållbarhetsplan. Hedström menar att vissa säsonger erbjuder H&M 

trendiga ekologiska kollektioner. Hon vill vidare belysa att H&M ligger på en hög 

trendnivå gällande deras sortiment av ekologiska kläder. Däremot instämmer inte Batur, 

hon påstår att H&M endast erbjuder ekologiska basplagg på damavdelningen. Enligt 

henne erbjuds det däremot fina och ekologiska kläder på H&M:s barnavdelning, 

babykläderna är nästan helt ekologiska. Hon förklarar vidare att H&M har en 

”Conscious” kollektion, dock är inte alla dessa plagg gjorda av ekologisk bomull, vilket 

hon ser som en nackdel. Hon belyser vidare att de flesta plaggen i kollektionen är gjorda 

av återvunnet material. Guzmán instämmer och menar att Gina Tricot erbjuder kläder 

som är gjorda av hållbara material, men alla plagg är inte gjorda av ekologisk bomull. 

Bond fastslår att av de stora kända varumärkena, är Isabel Marant det varumärke som 

erbjuder trendiga ekologiska kläder. Batur och Hedström ger också Zara som exempel 

på ett företag som erbjuder trendiga ekologiska kläder. Hedström hävdar att de företag 

som inte erbjuder ekologiska kläder kommer inom snar framtid vara tvungna att ha det i 

sitt sortiment. Det kommer bli allt viktigare för företag att erbjuda ekologiska kläder till 

medvetna konsumenter. 

 

Klarsten hävdar att ekologiska kläder är trendiga eftersom det handlar om vilka val en 

individ gör när denne handlar. Hon påstår att ingen egentligen inte vill handla produkter 

som är oekologiska, när det finns ekologiska alternativ. Vidare poängterar hon att det 

handlar om kunskap, människor är medvetna om att ekologiska val är bättre för 

människan och miljön. Hedström tillägger att människor idag lever i en tid där det är 

viktigt att vara medveten om de individuella val som görs. Klarsten berättar att 

ekologiska kläder inte tillhör någon specifik kategori, alltså om de ses som trendiga 

eller inte. Enligt henne är detta en process som ständigt är under utveckling, det gäller 

att ha ett helhetstänk när det kommer till shopping. 



 

 

 

52 
 

Författarna Rieple och Singh (2010) samt Meyer och Hohmann (2000) förklarar att år 

1992 fick den ekologiska trenden en stor genomslagskraft på marknaden, eftersom att 

det var då de första ekologiska designerplaggen framställdes. Klarsten diskuterar att 

ekologiska kläder har använts som en trend i företags sortiment. Både Batur och 

Guzmán instämmer och Guzmán förklarar att det är positivt att företag börjar se allvaret 

och tar sitt ansvar för att bidra till en bättre miljö. Bond belyser att hon tror det kommer 

skapas fler strikta regler och lagar på vilka material som får användas och hur mycket. 

Batur poängterar att hon tror trenden kommer bli ännu större hos fler människor. Hon 

menar att konsumenter har blivit mer medvetna och börjat tänka mer på miljön och 

framtiden. Guzmán däremot, ser inte att denna trend har fått en genomslagskraft hos 

konsumenter. 

 

Schaedel menar att ekologiska kläder inte är en trend, hon påstår att utvecklingen inte 

har kommit så långt än men hoppas att ekologiska kläder får ett stort genomslag på 

marknaden. Klarsten instämmer och ser inte ekologiska kläder som en trend och menar 

att människor börjar se ekologiska kläder som en självklarhet. Det spelar ingen roll om 

det är mat eller kläder, människor vill handla hållbart. Hon poängterar dock att 

människor inte har kommit lika långt i utvecklingen gällande kläder på samma sätt som 

med mat. Trenden kring det ekologiska tror Klarsten snarare handlar om att ekologiska 

produkter började synas mer i butikerna än vad det gjort tidigare, vilket har bidragit till 

att fler handlar ekologiskt. Bond förklarar att det kan ses som en trend att företag som 

H&M börjat ta emot gamla kläder. Hon ser detta som ett problem eftersom det tar 

väldigt lång tid att få plagget rent och ta bort allt kemiskt innehåll innan plaggen kan 

återanvändas. Batur ser istället insamling av gamla kläder i butiker som en fördel. 

 

Batur klargör att en konsument i framtiden kommer kunna kombinera ekologiskt med 

trendigt. Hon menar att alla trendiga klädesplagg kommer tillverkas av ekologisk 

bomull. Baturs påstående styrks av Niinimäki (2010), författaren förklarar att 

modemarknaden styrs av trender men att den ekologiska aspekten bara ger konsumenten 

ett mervärde. Bond hävdar att människor i framtiden kommer handla medvetet och välja 

ekologiska alternativ. Hon anser att ordet ekologiskt i sig, är tråkigt och att ordet 

behöver ta en ny form för att attrahera konsumenter. Vidare konstateras det att i Sverige 

förknippas ekologiskt överlag med tråkigt, vilket är helt fel och måste ändras.  
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I framtiden förklarar Bond att all butikspersonal på till exempel H&M, KappAhl eller 

Lindex ska kunna besvara frågor som exempelvis hur ett plagg är tillverkat och under 

vilka omständigheter. Hon betonar att personalen ska kunna leverera historien bakom 

plagget, eftersom kunder i framtiden kommer kräva mer kunskap från personalen. Om 

ett klädesplagg är dyrare tror Bond att personalens kunskap kommer vara ännu mer 

essentiellt. Vidare förklarar Niinimäki (2010) att hållbart mode har medfört att 

tillverkare och återförsäljare måste förändra både produktion och distribution. 

produktion och distribution.  

4.4.3 Pris och efterfrågan av ekologiska kläder  

Yan, Hyllegard och Blaesi (2012) samt Joergens (2006) förklarar att priset är en 

avgörande faktor vid köp av kläder. Guzmán framhåller att det är plånboken som styr 

och att konsumenter i slutändan köper det billigaste alternativet. Joergens (2006) 

konstaterar att kunder inte har några valmöjligheter att handla ekologiska kläder 

eftersom de betraktas som dyra och fula, vilket även styrks av Johansson (2007). 

Däremot tror inte Schaedel att konsumenterna lägger något vikt i hur de ekologiska 

kläderna ser ut. Hon betonar att det bara är positivt så länge kläderna inte kostar mer. 

Johansson (2007) instämmer och utvecklar att majoriteten av konsumenterna inte vill 

betala ett högre pris för kläder. Carrigan och Attalla (2001) påpekar att det måste ske en 

förändring i pris om konsumenter ska börja handla ekologiska kläder. Det styrks inte av 

Bond, hon anser att svenskar i första hand utgår från priset, för det är det de är 

uppfostrade till. Hon medger att människor måste bli villiga till att betala ett högre pris 

när de handlar, vilket kommer gynna planeten i framtiden. Chan och Wong (2012) 

konstaterar dock att eftersom ekologiska kläder har ett högre pris kommer plaggen inte 

kunna konkurrera med konventionella kläder som har ett billigt pris. Niinimäki (2010) 

styrker detta och fastslår att försäljningen på dagens modemarknad domineras av 

konventionella modeprodukter, till följd av de höga priset på ekologiska kläder. 

Schaedel förklarar att trendiga plagg inte är speciellt dyra, eftersom de byts ut väldigt 

fort inom fast fashion industrin. Dock menar Batur att konsumenter framöver kommer 

kräva mer ekologiska kläder även om de är dyrare. Guzmán fortsätter även med att 

belysa det faktum att: 

  

”{...} skulle alla ändå kunna tänka sig att köpa ekologiskt så hade det blivit billigare i 

längden.” (Camilla Guzmán, 2017-05-02) 
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Niinimäki (2010) förklarar att trender styr klädindustrin och att den ekologiska aspekten 

kommer i andra hand. Däremot medger Batur att konsumenter ser det som en trend att 

handla ekologiskt mode. Rieple och Singh (2010) skriver att det enbart är ett mindre 

segment av konsumenterna som handlar ekologiska kläder. Bond lyfter fram att 

ekologiska kläder är en generationsfråga och att det är den yngre generationen som 

besitter större kunskaper om ämnet. Joergens (2006) belyser att det främst är den yngre 

generationen som har en hög medvetenhet om ekologiska kläder, men väljer dock inte 

att handla medvetet. Vidare poängterar Niinimäki (2010) att konsumenter inte 

efterfrågar hållbara kläder som är moderiktiga, utan mode som är hållbara. Däremot 

förklarar Rieple och Singh (2010) att efterfrågan av ekologiska kläder har ökat på 

senare år. Anledningen är att ekologiska kläder i större utsträckning marknadsförs mer 

av stora kedjor.  

 

Hedström betonar att det idag ses som en självklarhet med hållbart mode och att ingen 

konsument vill betraktas som den vårdslösa konsumenten som överkonsumerar. Mora 

och Rocamora (2015) framhäver att dagens konsumenter föredrar klädesplagg som 

värnar om miljön och är tillverkade i naturligt material. Bond instämmer och konstaterar 

att framtidens konsumenter vill handla med gott samvete. Enligt Niinimäki (2010) har 

konsumenter inget hållbarhetsperspektiv när de shoppar eftersom klädindustrin 

huvudsakligen erbjuder slit-och-släng plagg med dålig kvalitet till ett lågt pris. Neckmar 

påpekar att de flesta människor skulle säga att hållbarhet är bra, men att många inte 

riktigt har koll på vad som är hållbart. Minney (2011) menar att det är centralt att kläder 

används under en längre period och att människor borde börja konsumera ekologiska 

kläder. Neckmar instämmer, medan Hedström antyder: 

 

”{...} genom att bara handla några färre plagg, så kanske man rent etiskt gör ett bättre 

val än att bara handla ett ekologiskt plagg.” (Sofia Hedström, 2017-04-27) 

 

Niinimäki (2010) fortsätter med att lyfta fram att ekologiska kläder kan bli trendiga om 

företag tar hänsyn till konsumenternas synvinkel när plaggen designas. Dock framhäver 

Neckmar att konsumenter uppfattar hållbart mode som tråkigt och begränsat. Meyer 

(2001) menar att ekologiska kläder har ett sämre utbud och att plaggen är dyra, formlösa 

samt färglösa. Vidare tydliggör Niinimäki (2010) att detta kan vara en av anledningarna 
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till varför ekologiska kläder inte ses som trendiga. Guzmán associerar ekologiska kläder 

med baskläder som exempelvis jeans och t-shirts, som oftast innehåller 100% bomull. 

Både Beard (2008) och Joergens (2006) instämmer och menar att hållbara kläder främst 

förknippas med basplagg, vilket även Schaedel konstaterar.  

 

Hedström lyfter fram att konsumenter idag kan få trendiga ekologiska kläder, vilket är 

ett enormt genomslag. Detta är även något Persson och Hemberg (2010) framhåller. 

Hedström poängterar att människor i princip kan hitta samma utbud för de ekologiska 

kläderna som för de konventionella. Neckmar menar också att det finns ett stort utbud 

av ekologiska kläder. Beard (2008) förklarar att ekologiska kläder måste vara trendiga 

för att tilltala konsumenterna. Schaedel och Guzmán tror att merparten av 

konsumenterna föredrar trendiga kläder framför ekologiska kläder. Joergens (2006) 

instämmer och belyser även att konsumenter inte tänker på hur miljön påverkas när de 

handlar, utan aspekter som plaggets utseende, form och material är det primära. 

Klarsten och Neckmar anser däremot att det inte är någon skillnad mellan trendiga och 

ekologiska kläder. Schaedel påstår att ekologiskt och trendigt inte alls hör ihop, vilket 

även Batur styrker.  Klarsten antyder att människors värderingar och stil styr deras val 

av kläder, detta får medhåll från Niinimäki (2010). Författaren menar att köp av hållbart 

mode påverkas av motivationen att agera miljövänligt. Guzmán ser ekologiska kläder 

som något fint, hon menar att plagget ses som något mer än bara ett klädesplagg. Enligt 

henne får kläder som är ekologiska en själ, eftersom produkterna produceras på ett bra 

etiskt sätt. 

 

Batur belyser att kunder är uppdelade i två segment, de som föredrar ekologiskt och de 

som vill ha fast fashion. Neckmar delar liknande åsikter och betonar att de konsumenter 

som tilltalas av hållbart mode, väljer bort vissa trendprodukter eftersom de är svåra att 

återvinna eller kan vara hårt färgade. Joergens (2006) menar att kvaliteten mellan 

konventionella kläder och ekologiska kläder skiljer sig markant, vilket även Beard 

(2008) styrker. Niinimäki (2010) skriver även att design och kvalitet är två 

nyckelfaktorer som styr köp av ekologiska kläder. Guzmán framför att konsumenter 

borde få mindre valmöjligheter av konventionellt framställda kläder och att priset på 

dessa bör höjas. Således kommer konsumenter att handla mer ekologiska kläder hävdar 

hon. Klarsten redogör att de konsumenter som föredrar trendiga kläder väljer bort de 
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ekologiska plaggen eftersom de inte kan få fram rätt look. Fletcher (2008) håller med 

och poängterar att konsumenter kommer bli mer positivt inställda att handla ekologiska 

kläder om dessa plagg blir mer moderiktiga och trendiga. Samtliga respondenter 

förklarar att de handlar ekologiska kläder om butiker erbjuder detta. Schaedel 

poängterar dock att hon oftast inte uppmärksammar om plagget är ekologiskt eller inte. 

Vidare menar hon att det är av betydelse att de ekologiska kläderna är fina, annars 

kommer hon inte handla plagget bara för att det är ekologiskt. 
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5 Slutdiskussion 

____________________________________________________________ 
I detta kapitel kommer vi introducera de slutsatser som har framkommit utifrån den 

empiriska och teoretiska analysen. Vidare kommer vi presentera vår forskningsfråga, 

syfte samt de tendenser som vi har funnit. Avslutningsvis kommer vi även berika läsaren 

med våra egna tankar kring ämnet samt förslag på vidare forskning.  

____________________________________________________________ 

 

Konceptet fast fashion har under det senaste årtiondet anammats av desto fler 

klädföretag, likaså ekologiska kläder. Uppsatsen ämnade sig till att få en djupare 

förståelse för vad som karakteriserar ekologiska kläder inom fast fashion industrin. Vi 

anser att vi har fått tillräckligt med kunskaper, utifrån den empiriska och teoretiska 

analysen, för att lyckas besvara vår forskningsfråga samt syfte som presenteras nedan: 

 

• I vilken utsträckning har ekologiska kläder anammats av den 

snabbföränderliga modemarknaden? 

  

Syftet med studien är att få en djupare förståelse för vad som karakteriserar ekologiska 

kläder. Vidare kommer vi även analysera hur ekologiska klädesplagg betraktas utifrån 

ett trendperspektiv inom fast fashion industrin. 

 

5.1 Tendenser från den empiriska och teoretiska analysen 

Inledningsvis kommer vi börja med att redogöra de tendenser som har varit 

återkommande under vårt arbete. Tendenserna som presenteras har sin utgångspunkt 

från vår empiriska och teoretiska analys. De tendenser som vi har funnit är: 

 

• Fast fashion kläder 24/7: Fast fashion industrin har bidragit till att mode 

blivit mer tillgängligt på marknaden. Fast fashion erbjuder kläder till ett 

lägre pris, vilket har genererat i att människor har råd med att följa de 

senaste trenderna. 

• Influencers och trendsättare: Det har framkommit att kända influencers 

har en stor påverkan för trenders spridning. Spridningen av trender sker 

främst via sociala mediekanaler. Vi kan även identifiera att det 
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nödvändigtvis inte behöver vara en känd person som är en trendsättare, 

utan det kan vara vem som helst.  

• Kvantitet framför kvalitet: Fast fashion konceptet har bidragit till att 

människor hellre köper många billiga plagg, än färre plagg i bättre 

kvalitet som är framställda på ett etiskt och hållbart sätt. 

• Ekologiska kläder skapar mervärde: Modemarknaden styrs av trender, 

dock ses inte ekologiska kläder som trendiga utan skapar endast ett 

mervärde för konsumenterna. 

 

5.2 Besvarande av forskningsfråga 

Ekologiska kläder har anammats av den snabbföränderliga modemarknaden i den 

utsträckningen att nästintill alla fast fashion företag har börjat erbjuda konsumenter 

ekologiska alternativ. Utifrån analysen har det framkommit att utbudet av ekologiska 

kläder i princip är lika stort som för de konventionella. Vi styrker att utbudet av 

ekologiska klädesplagg har expanderat över tid, däremot anser vi inte att plaggen har 

utvecklats i samma utsträckning som de konventionella. Vidare i analysen framkommer 

det att konsumenter borde få mindre valmöjligheter av de konventionellt framställda 

plaggen samt att dessa bör vara dyrare. Vi delar samma åsikt och ser detta som en 

potentiell lösning, detta kan enligt oss bidra till att de ekologiska kläderna kan 

konkurrera med de konventionella. Vad som vidare framgått i analysen är att många 

konsumenter främst styrs av vad klädesplaggen kostar. Vi anser att om priserna på de 

konventionella kläderna blir dyrare, hade det inte varit lika kraftig prisskillnad mellan 

ekologiska och konventionella plagg. Vi tror detta hade blivit gynnsamt och bidragit till 

att människor hade handlat mer ekologiska och hållbara kläder. Däremot tror vi inte att 

konsumentbeteendet kommer förändras i någon större utsträckning, utan det är mer av 

ett önsketänkande. Konsumenter förknippar H&M som en lågpriskedja och går därmed 

in med inställning att inte handla dyrt.  

Något som ytterligare framträder är att det i dagsläget erbjuds främst kläder av 

återvunnet material, snarare än ekologiskt. Många av respondenterna anser att H&M har 

tillämpat ett bra hållbarhetstänk, deras kollektion “Conscious” är tillverkat av 

återvunnet material, även Gina Tricot har skapat kollektioner av återvunnet material. Vi 

bedömer dock att det i framtiden kommer vara ett krav från konsumenter att ekologiska 
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klädkollektioner lanseras, oavsett vad det är för företag. Avslutningsvis kan vi 

identifiera att ekologiska kläder har anammats av den snabbföränderliga 

modemarknaden. Plaggen tillverkas främst av återvunnet material, vilket visar att fast 

fashion företag har tagit ett steg i rätt riktning. Vi vill dock fastställa att fast fashion 

företag har en stor utmaning i sättet de producerar ekologiska kläder. De ekologiska 

klädesplaggen är oftast utblandade med syntetiska material, vilket enligt oss inte är 

hållbart och kan av den anledningen inte vara helt ekologiskt framställt. I framtiden tror 

vi att det kommer krävas av företag att de plagg som utnämner sig för att vara 

ekologiska, enbart använder sig av organiskt odlad bomull. I analysen framkommer det 

att kortfibrig bomull inte är lika hållbart som exempelvis långfibrig egyptisk bomull. Vi 

tror att det är ett vinnande koncept för fast fashion företag att hitta nya lösningar 

gällande de hållbara materialen.  

 

5.3 Besvarande av syfte 

Under studiens gång har det framkommit att människor har olika uppfattningar om vad 

som klassificeras som ekologiska kläder. Vi kan identifiera att ekologiska kläder främst 

kännetecknas av mindre miljöpåverkan, är ett klimatsmart val och att produktionen sker 

under goda arbetsförhållanden. Något som också framträder är att ekologiska plagg har 

bättre kvalitet än konventionella plagg, dessutom är plaggen skonsammare för huden. 

En aspekt som är av intresse är att hållbara material inte utmärker sig på något unikt 

sätt, däremot har det framkommit att den ekologiska bomullen är av finare material och 

att plagget således har mer lyster. Vi instämmer och anser att ekologiska kläder är av 

bättre kvalitet än konventionella kläder. Utifrån detta kan vi identifiera att ekologiska 

plagg har en längre hållbarhet. Något som också framträder är att ekologiska kläder 

karakteriseras som något mer än bara ett klädesplagg, de betraktas som något själsligt 

och vackert eftersom en god insats för miljön har gjorts. Avslutningsvis kan vi 

konstatera att det inte finns någon tydlig definition över vad ekologiska kläder 

karakteriseras av, vi tycker oss kunna se att människor skapar sig egna tolkningar. 

 

Utifrån ett trendperspektiv kan vi identifiera att ekologiska kläder inom fast fashion 

industrin betraktas på olika sätt. Det har framkommit att fast fashion företag främst 

erbjuder  ekologiska kläder i form av basplagg som exempelvis jeans och t-shirts. I ett 

exempel som tagits upp i analysen framgår det att när två t-shirts med olika material, en 
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ekologisk och en oekologisk, hänger bredvid varandra, är det svårt för konsumenter att 

urskilja vilket plagg som är ekologiskt. Utifrån analysen kan vi se vissa tendenser 

gällande ekologiska kläder. Det handlar främst om att företagen levererar ett sämre 

utbud av ekologiska kläder, vidare beskrivs plaggen som dyra, otrendiga, formlösa och 

tråkiga. Vi tycker oss kunna se att det är en utmaning för fast fashion företag att 

tillverka attraktiva plagg av ekologisk bomull och att få plaggen att falla fint på 

kroppen. Det vi vill poängtera är att bomull av den anledningen blandas ut med 

exempelvis elastan eller viskos för att få rätt passform. 

 

En faktor som vi kan identifiera är att individer har svårigheter med att få fram rätt look 

med hjälp av ekologiska kläder. Vidare i analysen lyfts det fram att ekologiska 

klädesplagg som inte betraktas som trendiga, dessvärre inte kommer att köpas. Det har 

även framkommit att konsumenter föredrar trendiga kläder framför ekologiska kläder. 

Utifrån teorin och analysen framkommer det att företag bör ha konsumenters 

synpunkter i åtanke när kläder designas. Vi anser att det är essentiellt för företag att 

börja producera ekologiska kläder som följer trendutvecklingen. Med det sagt, tror vi att 

efterfrågan på ekologiska plagg kommer öka om plaggen är trendiga. Vidare har det 

tagits upp i analysen att ekologiska kläder snarare ses som en trend än att de är trendiga. 

En annan viktig aspekt som framgår är att det i nuläget handlar mer om kunskap och 

medvetenhet. Människor är medvetna om att ekologiska val är bättre för planeten, i 

framtiden kommer allt fler plagg bli ekologiska. 

Avslutningsvis tror vi däremot att det finns mycket kvar att utveckla när det gäller val 

av ekologiska kläder. Vidare anser vi att det är bra att människor blivit mer medvetna, 

nyfikna, ifrågasättande och intresserade gällande kläders innehåll. Vi tror att detta sätter 

press på modeindustrin att ständigt utveckla och försöka hitta lösningar som är mer 

skonsamma för vår planet. Vi kan även konstatera att majoriteten av fast fashion företag 

bör utveckla sina ekologiska klädkollektioner till att bli mer trendiga. 

5.4 Avslutande tankar och förslag på vidare forskning 

I slutdiskussionen har vi presenterat hur ekologiska kläder har anammats inom fast 

fashion industrin. Vi har vidare redovisat hur ekologiska kläder betraktas ur ett 

trendperspektiv samt hur de karakteriseras. Det vi kan fastställa är att ekologiska kläder 

har anammats av fast fashion företag men inte i lika stor utsträckning som 
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konventionella kläder. Olika definitioner om vad som karakteriserar ekologiska kläder 

har också diskuterats. Det vi kan konstatera är att ekologiska kläder bör följa 

trendutvecklingen inom fast fashion industrin mer.  

Något som förvånade oss var att det snabbföränderliga modet har bidragit till att det 

skett en slags modeutmattning på marknaden. Det snabbföränderliga modet har även 

bidragit till överkonsumtion av kläder, eftersom fast fashion konceptet erbjuder trendiga 

klädesplagg till billiga priser.  

Under arbetets gång har vi funnit intressanta synpunkter och vi vill avslutningsvis ge 

förslag på vidare forskning. Vi anser att det är essentiellt med nyare forskning kring 

konceptet fast fashion. Det hade varit intressant och legat rätt i tiden med en studie som 

analyserar hur konceptet kan bli mer hållbart eftersom vi antar fast fashion kommer 

fortskrida i samma takt. I vår studie har det även framkommit att fast fashion industrin 

påverkar miljön och arbetarna på ett negativ sätt. En studie som tar upp hur miljön och 

arbetarna påverkas på ett mer grundligt plan är därför av intresse för framtida forskning. 

Vi anser också att det vore intresseväckande med en fallstudie som djupgående förklarar 

hur större fast fashion företag arbetar med deras ekologiska kollektioner. Fast fashion 

karakteriseras av bland annat snabbt mode, billiga produkter och massproduktion. Vi 

anser att det därmed vore intressant med förslag och forskning kring hur konsumenter 

bör förhålla sig till att kläderna massproduceras och att nya trender lanseras veckovis. 

Slutligen har det framkommit att överkonsumtion och dålig miljöpåverkan är några av 

nackdelarna som fast fashion har bidragit till, trots detta faktum fortsätter människor 

ständigt att konsumera kläder. En studie som ger svar på konsumenternas köpbeteende 

hade därmed varit av intresse.    
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Bilagor  
Bilaga A Intervjuguide 

Ämne Fråga Stödpunkter 

Öppningsfråga Berätta vad du arbetar med och vad 

ditt arbete innefattar? 

 

Fast fashion  Hur ser du på fast fashion som ett 

koncept? 

- Fast fashion företag  

- Fast fashion som hållbart 

koncept 

- Fördelar/nackdelar 

- Trenders påverkan 

 

Trender Vad är en trend enligt dig? - Spridning 

- Trendsättare 

- Trendiga kläder 

Modemarknaden  Hur definierar du mode? - Förändring av 

modemarknaden 

- Modeinfluenser 

Ekologiska 

kläder  

Vad förknippar du med ekologiska 

kläder? 

- Organisk/konventionell 

bomull 

- Trendiga ekologiska kläder 

- Konsumtion 

- Konsumenters uppfattningar 

Tabell 1. ”Intervjuguide”. Källa: egen konstruktion 
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Bilaga B Intervjufrågor 

Bakgrundsinformation: 

Vad arbetar du med? 

Vad innefattar arbetet? 

______________________________________________________________________ 

1. Vad är en trend enligt dig?  

2. Vad krävs för att kläder ska bli trendigt enligt dig? 

3. Hur tror du att en trend sprider sig i dagens samhälle? 

4. Vilka är trendsättare enligt dig? 

5. Vad är mode enligt dig? 

6. Hur har fast fashion förändrat modemarknaden enligt dig?  

7. Tror du att dagens mode influeras av bilder, filmer och media? följdfråga- om ja, på 

vilket sätt? och om nej, i så fall varför? 

8. Är fast fashion ett hållbart koncept enligt dig? följdfråga- om ja, på vilket sätt? och 

om nej, i så fall varför? 

9. Vilka företag förknippar du med fast fashion?  

10. Hur påverkar trender ett fast fashion företag enligt dig? 

11. Vilka för- respektive nackdelar ser du med fast fashion? 

12. Vilken skillnad ser du i organisk och konventionell odlad bomull? 

13. Anser du att ekologiska kläder är trendiga? följdfråga- om ja, på vilket sätt? och om 

nej, i så fall varför? 

14. Vad förknippar du med ekologiska kläder? följdfråga- varför tycker du så? 

15. Handlar du ekologiska kläder? följdfråga- om ja, i så fall var? om nej, varför inte? 

16. Finns det något fast fashion företag som säljer trendiga ekologiska kläder enligt dig? 

följdfråga- om ja, i så fall vilka/vilket fast fashion företag?  

17. Anser du att ekologiska kläder är fina eller fula? - om fina, på vilket sätt? och om 

fula, varför tycker du så? 

18. Vad tror du att konsumenter har för uppfattningar gällande ekologiska kläder? 

19. Vad tror du att konsumenter föredrar, trendiga kläder eller ekologiska kläder?    

20. Är det en trend att köpa ekologiska kläder?  
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Bilaga C Operationalisering 

Fråga Teoretisk anknytning Referenser 

8 , 9 & 
11 

Fast fashion som koncept Barnes och Lea– Greenwood (2010), Black 
(2008), Hemphill och Suk (2009), Hines och 
Bruce (2007), Joy, Sherry, Venkatesh, Wang 

och Chan (2012), Levy och Weitz (2012), 
Sull och Turconi (2008) 

10 Kläders korta värde Bruce och Daly (2006), Byun och Sternquist 
(2008), Higham (2009) 

1 & 2 Olika typer av trender Higham (2009), Hines och Bruce (2007), 
Lantz (2013), Lindkvist (2010), Solomon 

och Rabolt (2007) 

3 & 4 Hur sprider sig trender? Barnes och Lea-Greenwood (2010), Lantz 
(2013), Levy och Weitz (2012), 

Lindkvist (2010), 
Hemphill och Suk (2009) 

5 & 6 Modemarknaden Bhardwaj och Fairhurst (2010), Christopher 
et al. (2004), Fredriksson (2012), Hedén och 

McAndrew (2005), Holmberg (2008), 
Jackson och Shaw (2006), Jones (2010), 

Lantz (2013), Levy och Weitz (2012), ,San 
Martín (2009), Wolfe (2006) 

7 Kläder som 
modeprodukter? 

Hines och Bruce (2007), Levy och Weitz 
(2012) 

16, 20 & 
15 

Ekologiska kläders framväxt Meyer och Hohmann (2000), Rieple och 
Singh (2010) 

12 Organisk bomull Lin och Chang (2012) 

13, 14, 
17, 18 & 

19 

Är ekologiska kläder 
trendiga? 

Beard (2008), Cervellon och Wernerfelt 
(2012) 

Chen och Chang (2013), Joergens (2006), 
Niinimäki (2010), Persson och Hemberg 

(2012) 

Tabell 2. ” Operationalisering”.  Källa: egen konstruktion 
 


